
 

Klasa: 322-01/19-01/222 

Ur.br.: 312-1-3 

Zagreb, 17. prosinca 2019. 

 

 

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 

 

U skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Statuta Hrvatske veterinarske komore ("Narodne novine" br. 

89/2016), predsjednik Hrvatske veterinarske komore, dopisom Klasa: 322-01/19-01/222, Ur. br.: 312-19-

1, od 4. prosinca 2019. godine sazvao je redovnu godišnju Skupštinu HVK, koja je održana dana 17. 

prosinca 2019. godine, u Velikoj predavaonici Veterinarskog fakulteta, Heinzelova 55, ZAGREB, s 

početkom u 11.00 sati, te je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Otvaranje Skupštine HVK. 

2. Izbor radnog predsjedništva, verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika. 

3. Utvrđivanje dnevnog reda. 

4. Usvajanje zapisnika s prethodne redovne Skupštine HVK , održane dana 18. prosinca  2018. 

godine. 

5. Izvješće predsjednika HVK o radu za 2018. godinu.  

6. Izvješće Nadzornog odbora HVK za 2018. godinu. 

7. Izvješće o financijskom poslovanju HVK za 2018. godinu. 

8. Rebalans financijskog plana za 2019. godinu. 

9. Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu. 

10. Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje. 

11. Provođenje izbora  za  članove Skupštine i  ostala  tijela  HVK. 

12. Razno. 

 

1. točka: Otvaranje Skupštine 

 

Ivan Forgač, dr. med. vet. 

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore, Ivan Forgač, dr. med. vet., otvara Skupštinu HVK, 

pozdravlja predstavnika Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Miljenka Vujića, dr. med. vet., 

izaslanika dekana Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prodekana prof. dr. sc. Deana 

Konjevića, te sve nazočne delegate, odnosno članove Skupštine Hrvatske veterinarske komore.  

Nakon tog daje riječ prof. dr. sc. Deanu Konjeviću. 

 

prof. dr. sc. Dean Konjević 

Pozdravlja sve prisutne u ime dekana prof. dr. sc. Nenada Turka i svoje osobno ime te ističe da dekan 

zbog obveza nije u mogućnosti nazočiti Skupštini. 

Posebno naglašava da je Veterinarski fakultet u postupku obilježavanja 100.  godišnjice i da su ponosni 

na dobru suradnju s HVK kao krovnom organizacijom veterinara u Hrvatskoj.  

Izražava nadu da će se suradnja fakulteta  i struke nastaviti i ubuduće te da će se unaprjeđivati 

postojeći odnosi s ciljem kvalitetnije suradnje. 



Ističe da su u tom smjeru prijavili ove godine i nekoliko EU projekata, ističe projekt razvoja standarda 

visokog obrazovanja u sklopu hrvatskog kvalifikacijskog okvira te projekt razvoja stručne prakse gdje 

upravo sa veterinarskim stanicama fakultet planira razvoj farmskog dijela veterinarske medicine. 

Posebno naglašava da im  je u oba navedena projekta Hrvatska veterinarska komora glavni partner. 

Svima želi da se ugodno osjećaju na fakultetu i želi uspješan rad Skupštine. 

 

Ivan Forgač, dr. med. vet. 

Poziva Miljenka Vujića, dr. med. vet., predstavnika Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane da se 

obrati članovima Skupštine. 

 

Miljenko Vujić, dr. med. vet. 

Pozdravlja sve prisutne u ime pomoćnice ministrice mr. sc. Tatjane Karačić i u  svoje osobno ime te 

ističe da ona zbog obveza nije u mogućnosti nazočiti na Skupštini. 

Napominje da će u narednoj godini Uprava  za veterinarstvo imati jako puno obveza vezano za hrvatsko 

predsjedanja EU, da će Uprava u idućih šest mjeseci predsjedavati područjem veterinarstva u EU.  

Nadalje ističe da slijedom ovogodišnje reorganizacije Uprava trenutno ima oko 35 ljudi te da vjeruje da 

svi shvaćaju težinu uvjeta u kojima djelatnici Uprave u ovoj situaciji obavljaju servis cjelokupne 

veterinarske struke koja  odrađujete poslove koje su im delegirani u području zaštite zdravlja životinja. 

Izražava svoje očekivanje da napredak u struci krene upravo iz redova Komore i njezine Skupštine te je 

Skupštini zaželio uspješan rad. 

 

Ivan Forgač, dr. med. vet. 

Zahvaljuje se je gostima na pozdravnim riječima te konstatira da Skupština nastavlja s radom sukladno 

predloženom dnevnom redu. 

  

 

2. točka: Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i verifikacijske komisije. 

 

Ivan Forgač, dr. med. vet.  

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore, Ivan Forgač, dr. med. vet., napominje da je za rad Skupštine 

potrebno izabrati članove radnih tijela te je za za članove radnog predsjedništva predložio: 

- za predsjednika radnog predsjedništva dr. sc. Sašu Legena; 

- za članove: prof. dr. sc. Petra Džaju, dr. med. vet.,  mr. Antu Šarića, dr. med. vet.,  Zdenka 

Muževića, dr. med. vet. i mr. Danimira Kolmana, dr. med. vet. 

 

Za zapisničara je predložio Alku Sasunić, a za ovjerovitelje zapisnika prof. dr. sc. Petra Džaju i mr. Ivicu 

Vujevića, dr. med. vet. 

 

Za članove verifikacijske komisije predložio je Ivana Zemljaka, univ. mag., dr. med. vet.,  Ivicu Ukića, dr. 

med. vet. i Tatjanu Zajec, dr. med. vet. 

 

Prijedlog članova navedenih radnih tijela dao je na glasovanje te je  isti jednoglasno prihvaćen. 

 



Nakon tog, pozvao je članove radnog predsjedništva da zauzmu svoja mjesta, oni su zauzeli svoja 

mjesta nakon čega je Skupština nastavila sa zasjedanjem. 

 

dr. sc. Saša Legen, dr. med. vet. 

Predsjednik radnog predsjedništva, dr. sc. Saša Legen pozdravio je sve prisutne u svoje ime i u ime 

radnog predsjedništva, a posebno je pozdravio prodekana prof. dr. sc. Deana Konjevića i Miljenka 

Vujića, dr. med. vet., predstavnika Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane te je pozvao članove 

verifikacijske komisije da podnesu izvješće, kako bi se utvrdio kvorum, odnosno kako bi se utvrdilo da li 

Skupština može dalje nastaviti s radom i donositi valjane odluke. 

 

Ivana Zemljaka, univ. mag., dr. med. vet.  

Ističe da su članovi verifikacijske komisije napravili su uvid u listu prisutnih članova Skupštine, da su 

prebrojili prisutne članove te da su utvrdili da  su na sjednici nazočna 34 člana, da je 8 članova 

Skupštine putem punomoći ovlastilo druge članove HVK, odnosno da je na Skupštini s punomoćima 

nazočno 42 člana. 

Istaknuo je da Skupština ima ukupno 76 članova, da je na Skupštini prisutna natpolovična većina 

članova, da ima kvorum te da može zasjedati i donositi valjane odluke.  

Popis nazočnih članova i punomoći nalazi se u prilogu ovoga zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

 

3. točka: Utvrđivanje dnevnog reda 

 

dr. sc. Saša Legen 

Predsjednik radnog predsjedništva, dr. sc. Saša Legen, sukladno pozivu predsjednika na Skupštinu 

predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Otvaranje Skupštine HVK. 

2. Izbor radnog predsjedništva, verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika. 

3. Utvrđivanje dnevnog reda. 

4. Usvajanje zapisnika s prethodne redovne Skupštine HVK , održane dana 18. prosinca  

2018. godine. 

5. Izvješće predsjednika HVK o radu za 2018. godinu.  

6. Izvješće Nadzornog odbora HVK za 2018. godinu. 

7. Izvješće o financijskom poslovanju HVK za 2018. godinu. 

8. Rebalans financijskog plana za 2019. godinu. 

9. Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu. 

10. Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje. 

11. Provođenje izbora  za  članove Skupštine i  ostala  tijela  HVK. 

12. Razno. 

 

Nakon tog, predloženi dnevni red daje na raspravu, nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog 

dnevnog reda, nakon čega gore navedeni i predloženi dnevni red daje na glasovanje. 

 

Glasovanjem je dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

 



 

 

4. točka: Potvrđivanje zapisnika s prethodnog zasjedanja Skupštine 

 

dr. sc. Saša Legen 

Predsjednik radnog predsjedništva, dr. sc. Saša Legen, obavještava članove Skupštine da Skupština 

mora potvrditi zapisnik s prošlogodišnje Skupštine održane dana 18. prosinca 2018. godine. 

Posebno naglašava da je navedeni zapisnik u skladu s pozivom na Skupštinu stavljen na web stranicu 

Hrvatske veterinarske komore zajedno s ostalim materijalima za Skupštinu te da vjeruje da su ga 

članovi  Skupštine pročitali. 

Konstatira da s obzirom na prije navedeno zapisnik nije potrebno čitati te je postavlja pitanje članovima 

Skupštine da li netko od članova Skupštine želi da se zapisnik pročita.  

 

Članovi Skupštine jednoglasno su se izjasnili da zapisnik s prošlogodišnje Skupštine nije potrebno čitati. 

Otvorio je raspravu o zapisniku s prethodne Skupštine, članovi Skupštine nisu imali primjedbi na 

zapisnik, nakon čega je Zapisnik dao na glasovanje. 

Članovi Skupštine jednoglasno su potvrdili zapisnik s prošlogodišnje Skupštine. 

 

 

5. točka: Izvješće Predsjednika o radu HVK  

 

dr. sc. Saša Legen 

Predsjedavajući dr. sc. Saša Legen, dr. med. vet. poziva predsjednika HVK Ivana Forgača, dr. med. vet. 

da podnese izvješće o radu Hrvatske veterinarske komore za 2018. godinu.  

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore Ivan Forgač, dr. med. vet., iznio je izvješće o radu Hrvatske 

veterinarske komore za 2018. godinu. 

Izvješće predsjednika o radu Hrvatske veterinarske komore za 2018. godinu nalazi se u prilogu ovoga 

zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Na kraju iznošenja izvješća predsjednika, predsjedavajući radnog predsjedništva, dr. sc. Saša Legen, 

ističe da sada neće otvarati raspravu o izvješću, da će se  rasprava o svim izvješćima i njihovo 

usvajanje održati nakon podnesenih svih izvješća, odnosno u sklopu 10. točke predloženog dnevnog 

reda, prije točke razno. 

 

6. točka: Izvješće nadzornog odbora 

Predsjedavajući dr. sc. Saša Legen, dr. med. vet. poziva članove Nadzornog odbora da podnesu 

izvješće Nadzornog odbora. 

 

Izvješće Nadzornog odbora Hrvatske veterinarske komore iznio je član Nadzornog odbora, Darko 

Damjanović, dr. med. vet.. 

 

Zapisnik nadzornog odbora, koji je kao izvješće iznio Darko Damjanović, dr. med. vet., nalazi se u 

prilogu ovoga zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 



 

7.  točka: Izvješća o financijskom poslovanju HVK za 2018. godini. 

 

dr. sc. Saša Legen, dr. med. vet.,  

Predsjedavajući dr. sc. Saša Legen, dr. med. vet., poziva gospođu Luciju Josipović, djelatnicu Ureda 

stručne službe Hrvatske veterinarske komore da iznese Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatske 

veterinarske komore u 2018. godini te predlaže da gospođa Josipvić nakon navedenog izvješća iznese 

Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2019. godinu i Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu, 

napominjući da će nakon toga biti rasprava o svim izvješćima i navedenim prijedlozima te njihovo 

usvajanje. 

 

Lucija Josipović  

Lucija Josipović, djelatnica Ureda stručne službe Hrvatske veterinarske komore, izvjestila je prisutne da 

je Komora u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, u 

zakonskom roku napravila i nadležnim institucijama predla Godišnji financijski obračun za 2018. godinu 

te je Skupštini podnijela Izvješće o financijskom poslovanju HVK za 2018. godinu. 

Izvješće o financijskom poslovanju HVK za 2018. godinu koje je iznijela gospođa Josipović nalazi se u 

privitku ovoga zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

 

8. točka: Prihvaćanje rebalansa financijskog plana za 2019. godinu. 

 

Lucija Josipović  

Lucija Josipović, djelatnica Ureda stručne službe Hrvatske veterinarske komore, izvjestila je članove 

Skupštine da je Skupština HVK prošle godine u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i 

računovodstvu neprofitnih organizacija donijela Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu. 

Naglasila je da u realizaciji Financijskog plana HVK za 2019. godinu postoje značajna ostupanja, kako u 

kategoriji prihoda tako i u kategoriji rashoda te je nužno u skladu s Zakonom donijeti rebalans 

Financijskog plana za 2019. godinu. 

Nakon tog iznijela je prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2019. godinu, koji se nalazi u privitku 

ovoga zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

 

9.  točka: Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2020. godinu 

 

Lucija Josipović  

Djelatnica Ureda stručne službe Hrvatske veterinarske komore Lucija Josipović, naglasila je da je na 

osnovi dosadašnje realizacije Financijskog plana HVK za 2019. godinu kao i planiranim aktivnostima za 

2020. godinu napravljen Plan financijskog poslovanja HVK za 2020. godinu. 

Istaknula je da je donošenje plana obveza za sve neprofitne organizacije, da ta obveza proizlazi iz 

Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, koji je donesen 2014. 

godine, da na osnovi navedenog zakona sve  neprofitne organizacije, pa tako i HVK mora do kraja 

godine donijeti plan financijskog poslovanja za narednu godinu. 



Nakon tog iznijela je Prijedlog financijskog plana HVK za 2020. godinu, koji se nalazi u prilogu ovog 

zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

10. Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje. 

 

dr. sc. Saša Legen  

Nakon iznošenja financijskog plana HVK za 2020,. godinu, predsjednik radnog predsjedništva dr. sc. 

Saša Legen otvara raspravu o izvješćima pod točkom 5., 6. i 7. dnevnog reda te Rebalnasu financijskog 

plana HVK za 2019. godinu i Prijedlogu financijskog plana za 2020. godinu koji su predstavljeni u točki 

8. i 9.  dnevnoga reda. 

 

Postavlja pitanje prisutnima da li se tko javlja za raspravu po izvješćima koja su iznesena pod gore 

navedenim točkama dnevnog reda. 

 

Za raspravu se nije javio nitko, nakon čega konstatira da da se pristupa glasovanju o iznesenim 

izviješćima i prijedlozima te predlaže da se o svim izvješćima  i prijedlozima glasuje pojedinačno. 

 

Daje na glasovanje prijedlog da se usvaja Izvješće predsjednika Komore o radu HVK za 2018. godinu, 

koje je bilo pod točkom 5. dnevnog reda Skupštine. 

 

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Izvješće predsjednika Komore o radu Hrvatske veterinarske 

komore za 2018. godinu. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva dr. sc. Saša Legen daje na glasovanje prijedlog da se usvaja 

Izvješće Nadzornog odbora HVK, koje je izneseno pod točkom 6. dnevnog reda Skupštine. 

 

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Izvješće Nadzornog odbora. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva daje na glasovanje prijedlog da se usvaja Izvješće o financijskom 

poslovanju HVK u 2018. godini, koje je bilo pod  pod točkom 7. dnevnog reda Skupštine. 

 

Članovi Skupštine, jednoglasno su usvojili Izvješće o financijskom poslovanju HVK u 2018. godini. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva daje na glasovanje prijedlog da se usvaja Prijedlog rebalansa 

financijskog plana HVK u 2019. godini, koji je bilo pod točkom 8. dnevnog reda Skupštine. 

 

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Prijedlog rebalans financijskog plana HVK za 2019. godinu. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva daje na glasovanje prijedlog da se usvaja Prijedlog financijskog 

plana za 2020. godinu, koji je bilo pod točkom 9. dnevnog reda Skupštine. 

 

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Prijedlog financijskog plana HVK za 2020. godinu.  

 

 



11. točka: Provođenje izbora  za  članove Skupštine i  ostala  tijela  HVK. 

 

Ivan Forgač, dr. med. vet.  

 

Ističe da je ovaj saziv Skupštine na kraju svog mandata,  da je ovo zadnja  Skupština aktualnog saziva, 

kao i  Upravnog odbora, predsjednika i članova ostalih tijela HVK. 

Posebno je istaknuo da je Upravni odbor HVK na zadnjoj sjednici donio odluku o održavanju izbornih 

skupština Podružnica HVK, da će se one održavati u siječnju i početkom veljače 2020. godine te da će 

se na njima birati vodstvo Podružnica HVK i predlagati članovi svih tijela HVK, uključujući i sam izbor 

novih zastupnika u Skupštinu HVK.  

Na kraju je apelirao da se u Podružnicama izaberu ljudi koji će zaista zastupati interese struke, 

neovisno o tome kakva je politička i gospodarstvena situacija te da nam je to jako važno budući nam 

broj stoke pada iz dana u dan. 

 

 

12. Razno 

 

 

Tatjana Zajec, dr. med. vet. 

 

Kao član Skupštine i članica Predsjedništva Odjela veterinara male prakse Hrvatske, postavlja pitanje  

zašto unatoč obećanjima u HVK dosad nije napravljen registar veterinara. 

 

Predsjednik Ivan Forgač, dr. med. vet. 

Konstatirao da su prikupljene ponude za izardu registra, da je najbolju ponudu imala tvrtka IN 2 s kojom 

nije potpisan ugovor o izaradi registra iz razloga što su ponuđeni uvjeti za održavanje registra za HVK 

bili neprihvatljivi te je istaknuo da će novi  registar biti napravljen iduće godine. 

 

Tatjana Zajec, dr. med. vet. 

Veazano za izvješće predsjednika u kojem se navodi trend feminizacije struke  konstatira da unatoč 

feminizaciji struke u HVK još nije prisutan tren feminizacije te da je malo kolegica u tijelima HVK. 

 

dr. sc. Saša Legen  

Iskazao je uvjerenje kako su predstojeći izbori idealno vrijeme da  u tijelima HVK bude više žena te da 

će s obzirom na broj upisanih žena i muškaraca na 1. godinu studija uskoro doći vrijeme da na čelo 

Hrvatske veterinarske komore bude izabrana žena.  

 

mr. Ivica Vujević, dr. med. vet. 

Postavio je pitanje zbog čega do sada nije imenovan izvršni direktor HVK te što je učinjeno po pitanju 

veće pozitivne prisutnosti HVK u medijima uključujući i Veterina portal.  

 

Predsjednik HVK Ivan Forgač 



Daje odgovor da natječaj za Izvršnog direktora nije raspisivan pa shodno tom nije ni izabran i izvršni 

direktor jer nije nađena adekvatna osoba za taj posao te da će pitanje medija biti riješeno kada Komora 

pronađe “pravu osobu glede PR-a.” 

 

Tatjana Zajec 

Postavila je i pitanje o mogućnosti aktivnijeg sudjelovanja Komore u kreiranju propisa u području 

veterinarstva, konkretno regulaciji cijepljenja pasa protiv bjesnoće te profesionalne regulacije 

veterinarskih tehničara. 

 

Tajnik HVK dr. sc. Anđelko Gašpar   

Istaknuo je činjenicu da je regulacija cijepljenja pasa protiv bjesnoće u nadležnosti Uprave za 

veterinarstvo i sigurnost hrane a ne HVK, da Uprava na temelju legislative EU pokreće postupak 

stjecanja statusa zemlje slobodne od bjesnoće te da se tek nakon očekivanog stjecanja statusa zemlje 

slobodne od bjesnoće, u skladu sa regulativom EU i u Hrvatskoj može očekivati određene izmjene 

regulacije cijepljenja pasa protiv bjesnoće u smislu definiranja učestalosti cijepljenja u skladu sa 

uputama proizvođača vakcine. 

Po pitanju profesionalne regulacije veterinarskih tehničara, ističe da oni nisu nažalost u sustavu 

licenciranja no da postoji zajednički pozitivan stav o njihovom licenciranju  i propisivanju odgovarajućih 

programa trajnog usavršavanja, analogno doktorima veterinarske medicine. 

 

dr. sc. Saša Legen 

Predsjedavajući dr. sc. Saša Legen, dr. med. vet., postavlja pitanje da li se tko još javlja za raspravu, 

nitko se više nije javljao za raspravu, zahvaljuje svima na dolasku i aktivnom sudjelovanju u radu 

Skupštine te zaključuje sjednicu. 

 

Sjednica Skupštine završila je s radom u 12.50. minuta. 

 

 

ZAPISNIČAR 

 

Alka Sasunić 

 

 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA 

 

prof. dr. sc. Petar Džaja, dr. med. vet. 

 

 

mr. Ivica Vujević, dr. med. vet. 


