74. Седница

Записник
са одржане 74. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе
Србије. Седница је одржана 10.03.2015. године у просторијама
Ветеринарске коморе Србије са почетком у 10,20.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО: Игор Мрваљевић (ИМ)
Потпредседник УО: Денис Новак (ДН)
Чланови: Сара Савић (СС). Горан Ђорић (ГЂ), Маја Андријашевић
(МА) и Владимир Крстић (ВК).
Због раније преузетих обавеза седници није присуствовао Горан Бајић
(ГБ)
Седници су присуствовали: Председник ВКС Радош Раилић (РР),
председник Надзорног одбора Милош Петровић (МП) и секретар
Коморе Жолт Кало (ЖК).
Предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Усвајање записника са 73. седнице Управног одбора;
Доношење одлуке о исплати дневницa за ванредну седницу УО
Коморе од 09.02.2015.;
Усвајање Протокола са сугестијама Управе за ветерину,
потписивање протокола, објављивање на сајту Kоморе и почетак
рада по њему;
Предлог радних група Управи за ветерину и почетак рада:
 За Закон о сточарству и подзаконске акте
 За потребама образовање ветеринарског кадра и план и
програм образовања ветеринарског кадра
 За измене и допуне Закона о субвенцијама и подзаконски
актима
 За израде и допуне Правилника и других подзаконских аката
везанихза ветерину
 За дефинисање и увођење разних врста лиценци;
Предлог за тумачење пдв-а од стране Министарства финансија уз
подршку Управе за ветерину;
ПМЗЗЖ за 2015;
Финансијски извештај за 2014 годину и финансијски план за 2015
годину;
Припрема за Скупштину ВКС;
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9.
10.
11.
12.

Скуп Врњачка Бања- „Светски дан ветеринара“;
Допис Владимира Крстића;
Одлука за фин. помоћ Владимиру Николајевићу;
Разно;

Предложена је (ИМ) и допуна дневног реда:
Ад. 13. Помоћ породици преминулог колеге ( Срђан Сабљић ).
Ад. 14. Предлог за измену Статута ВКС члан 6 тачка 7 « уместо
«право» да стоји «обавеза».
Предлози за допуну дневног реда прихваћен су једногласно
У циљу ефикаснијег рада УО донета је одлука да се усмено излагање
за једну тачку ограничи са 2 пута по 5 минута
А.д.1. Усвајање записника са 73. Седнице;

Записник са 73. Седнице УО усвојен је једногласно.

Одлука: Записник усвојен једногласно.

Закључак:
1. Записник убудуће достављати члановима УО у Word документу.
Записник да садржи одлуке, иницијативе и закључке, и као такав да
се постави на сајт ВКС. Сва остала пратећа документа да буду у
облику прилога за тачку дневног реда на коју се односе.
А.д. 2.Доношење одлуке о исплати дневницa за ванредну седницу
УО Коморе од 09.02.2015
Дана 9.02.2015. одржана је ванредна седница УО ради предлагања
Управи за ветерину цена за поверене послове у 2015. години по
Програму мера здравствене заштите животиња
Одлука: једногласно усвојена
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А.д. 3. Усвајање Протокола са сугестијама Управе за ветерину,
потписивање протокола, објављивање на сајту Kоморе и почетак
рада по њему;
Одлука: једногласно усвојена
Закључак: Затражити од Управе за ветерину организацију заједничког
састанка на коме би се потписао овај документ.

А.д. 4 Предлог радних група Управи за ветерину и почетак рада:
Излагач предлога Владимир Крстић:
Предложиће се Управи за ветерину да се формирају радне групе које
би решавале одређене настале проблеме и за које би ВКС дала
следеће представнике као иницијалне координаторе група.Колико ће
радна група имати чланова зависиће од врсте групе, њеног задатка
као и укључивања других чинилаца у њен рад.










За Закон о сточарству и подзаконске акте (представник радне
групе - Радош Раилић)
За измене и допуне Закона о субвенцијама и подзаконских аката
у области пдв-а и субвенција у сточарству (представник радне
групе – Игор Мрваљевић)
За дефинисање и увођење различитих видова струковне
лиценце за чланове ВКС(представник радне групе –Сара Савић)
За израду приручника/кодекса добре ветеринарске праксе за
ветеринаре практичаре сточарству (представник радне групе –
Денис Новак)
Радна група чији циљ дефинисања и реализовања активности
усмерених подизању угледа ветеринарске струке у јавности као и
афирмативним наступима у медијима (представник радне групе –
Маја Андријашевић)
Радна група за ПМЗЗЖ (представници радне групе –Горан
Ђорић, Радош Раилић и Игор Мрваљевић)



За израде и допуне Правилника и других подзаконских аката
везаних за ветерину (Владимир Крстић)



За потребама образовање ветеринарског кадра и план и програм
образовања ветеринарског кадра (Сава Лазић)
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Одлука: једногласно усвојена, а именовани представници радних
група из УО, као и др Сава Лазић су се изјаснили да се прихватају
номинације
Закључак: Записнике и одлуке Стручног одбора достављати УО.
А.д. 5. Предлог за тумачење пдв-а од стране Министарства
финансија уз подршку Управе за ветерину;
Дискутовано је о обраћању председника ВКС Министарству финансија
о тумачењу плаћања, односно ослобађања ПДВ за ветеринарске
услуге. Председник ВКС је без обавештавања УО послао захтев за
ослобађање услуга програма мера, иако је био замољен од
Председника УО да не шаље такав захтев, већ свеобухватни захтев за
све ветеринарске услуге!
(ВК) Сматрам да овакво важне активности требамо да усагласимо и
спроводимо заједно са Управом за ветерину јер смо тако „јачи“ и
имамо већи преговарачки капацитет.Владимир Крстић је поставио
питање Председнику ВКС зашто је предузимао било какве активности
и слање дописа, по питању пдв-а, без заједничког става и сагласности
са Управним одбором?Такође је подсетио да је за сваки предлог који је
Председник поднео Управном одбору добио подршку Управног одбора
те да није имао разлога за такав самосталан поступак. Закључак: Са
обзиром да је већ послат захтев за тумачење, да се сачека са
одговором Министарства финансија.
Закључак: Да се чланови УО и председник ВКС синхронизују за даљи
рад Коморе
А.д.6. ПМЗЗЖ за 2015;
Одлука: Предлаже се Управи за ветерину да ветеринарску службу
по ПМЗЗЖ за 2015 третира исто као и остале ветеринарске
станице, јер би у супротном биле дискриминисане.
Одлука је донета ( 5 гласова за, Маја Андријашевић против)
Одлука : Даље преговоре о ПМЗЗЖ треба да води радна група
Једногласно је донета одлука.
А.д.7. Финансијски извештај за 2014 годину и финансијски план
за 2015 годину;
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Донети Закључци:
Израда Пословника за финансијску помоћ породицама преминулих
колега и лечењу теже болесних колега ( у изради Пословника
задужени су Игор Мрваљевић и Владимир Крстић)
Израда Пословник о начину финансирању научних скупова ( у изради
Пословника задужени су Сара Савић и Денис Новак)
Рок за израду предлога Пословника 20.03.2015. година, како би могли
да се уврсте у финансијски план за 2015. годину.
У наредних 10 дана детаљно дефинисати финансијски план за 2015.
годину по свим ставкама.
Рачуноводтво ВКС да разложи финансијски извештај за 2014. годину
по ставкама.
А.д.8. Припрема за Скупштину ВКС;
Одлука:Термин одржавања Скупштине ВКС је 18.04.2015. година.
Рок за достављање скупштинског извештаја 25.03.2015. год.
Одлука донета једногласно
Закључак: Председник ВКС да достави предлог за измену и допуну
Статута ВКС
Закључак: доставити члановима УО предмет жалбу скупштини ВКС
Сање Драче на одлуку УО
А.д. 9. Скуп Врњачка Бања- „Светски дан ветеринара“;
Одлука: термин одржавање скупа 25.04.2015. година
Одлука донета једногласно
А.д. 10. Допис Владимира Крстића;
Допис се није разматрао
Ад. 13. Помоћ породици преминулог колеге ( Срђан Сабљић ).
Одлука: једногласно је донета одлука да се упути финансијска
помоћ породици преминулог колеге
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Ад. 12. Одлука за финансијску помоћ Владимиру Николајевићу;
Одлука је донета једногласно да се колеги уплати 50.000 динара.
Ад. 14. Предлог за измену Статута ВКС члан 6 тачка 7 « уместо
«право» да стоји «обавеза».
Закључак: У тачки 8. Дневног реда „ припрема за Скупштину“ је
именован председник ВКС да достави своје предлоге за измену и
допуну Статута ВКС
седница се завршила у 14,30.

Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др вет ,с.р.

Записник оверава
Председник Управног одбора
Игор Мрваљевић, др вет, с.р.

