Записник
са 20. седнице Управног одбора ВКС одржане 12. марта 2009. године у Сали за
састанке Ветеринарске коморе Србије, са почетком у 11 часова.
У раду седнице учествовали:
Радош Раилић, председник УО
Нестор Бабин, потпредседник
Чланови: Ненад Милојковић, Саша Стокић и Грго Тиквицки, а после 12,00 часова
раду се придружила и Бранка Видич која је каснила због проблема са колима. Због
болести седници није присуствовала Јелица Узелац.
Састанку су присуствовали председник ВКС Зоран Рашић и секретар Коморе
Јадранка Тијанић, а на лични захтев Живорад Костић и Слободан Станојевић.
Седницу је отворио и водио председник Управног одбора Радош Раилић. Управни
одбор је једногласно прихватио предложени Дневни ред уз измену редоследа
(тачка 2. да буде тачка 3.).
Дневни ред:
1. Усвајање записника са седнице Управног одбора одржане 15.јануара 2009.
године;
2. Разматрање предлога дневног реда и материјала припремљених за
Скупштину ВКС;
3. Извештај Председника ВКС са састанка са Министром пољопривреде од
11.03.09.;
4. Разматрање предлога тема за Програмирано усавршавање ветеринара у
2009.години;
5. Разно.
Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 15.01.2009. године је прихваћен са
4 гласа „за“ : 1 „против“ након разјашњења које је тражио Нестор Бабин у вези
тачке 1. Записника, односно дела те тачке, која се односи на Саопштење УО.
Разјашњено је да се ради о закључцима који су донети након дискусије УО о
саопштењу после састанка са Директором Управе 13.01.2009. године. Ови
Закључци су били основ за расправе по Регионалним одборима ВКС крајем јануара
и почетком фебруара и на основу њих је сазван састанак директора и власника
ветеринарских организација 20.02.2009. године.
Ад.2. Управни одбор је разматрао предлог Дневног реда за Скупштину ВКС. У
складу са закључком са седнице УО од 07.11.2008. године прихваћен је предлог
Ненада Милојковића да се Дневни ред допуни тачком која ће се убацити између 15
и 16. тачке дневног реда „Предлог допуне Дисциплинско - етичког правлника“ за
допуну Дисциплинско етичког правилника у чл. 15. став 2. тачка 1 после речи
„дисциплинске мере“ додају се речи „у року не дужем од 60 дана.“
Управни одбор се изјашњавао о предлогу Нестора Бабина да Управни одбор
предложи измену и допуну Статута у чл. 8. коме се додаје нови став 6. који гласи
„Председник Коморе је ветеринар са лиценцом који заснива радни однос са ВКС и
обавља Статуом поверене му послове као професионалац.“. У колико би Управни
одбор прихватио овај предлог морале би се урадити још неке измене Статута и
Правилника о надокнадама. Управни одбор одбио је са 1 гласом „за“ : 3 „против“: 1

„уздржаним“ да ово буде предлог Управног одбора Скупштини и предложио
Нестору Бабину да овај предлог упути лично Скупштини на основу чл.6, тачке 3.
Статута ВКС.
У наставку разматран је предлог Извештаја о раду Управног одбора ВКС у 2008.
години.
У дискусији по Извештају УО Нестор Бабин је тражио да Управни одбор конкретно
каже шта је било са сарадњом са Генералним инспекторатом поводом два предмета
која је Комора поднела ГИ. Председник УО подсетио је присутне да се на седници
од 23.децембра 2008. о резултатима поднете пријаве за нелегални рад апотеке у
Лачарку дискутовало, а за предмет који се односи на инспектора из Смедерева још
немамо повратну информацију. По питању шта се дешава са Правилником о
стручном надзору последња информација је да није добијена сагласност јер Правна
служба Министарства тражи додатна објашњена. Питање израде Правилника о
стручним смерницама је и надаље отворено. Стручни одбор је разматрао могућност
да основни текст изради професорка Оливера Лозанче, о чему Управни одбор треба
да добије информацију од председника Стручног одбора. Комисија за оцену рада
вет.организација и расподелу терена у 2009. годину још није завршила рад, па нема
ни конкретног извештаја о коме може да се дискутује.
Нестор Бабин је инсистирао на захтеву да УО мора предвидети неки вид санкција
према Управи, ако се у неком разумном року не добије одговор на званичне захтеве
Коморе.
Управни одбор је прихватио са 4 гласа „за“: 1“против“ предлог Извештаја о раду
УО ВКС у 2008. години уз напомену да се на крају извештаја стави напомена да се
сви записници седница УО могу наћи на сајту Коморе.
Предлог Финансијског извештаја је усвојен са 5 „за“:0.
Предлог Финансијског плана који је урађен на бази реализације прошлогодишњег
је прихваћен уз примедбу да се ауторски хонорари из ставке 3. пребаце у ставку
правне помоћи ( 5 „за“:0).
У овом делу састанка раду се прикључила Бранка Видић.
Измене Правилника о лиценци односе се на сугестију Правне службе
Министарства, којој смо доставили на сагласност предлог Правилника о вођењу
регистра ветеринара, да се ова питања регулишу допуном Правилника о лиценци
изменом члана 22. и додатком још 6 нових чланова (од 22а до 22ђ).
Закључено је да се цео материјал за Скупштину стави на сајт и преда у штампу.
Ад.3. Председник ВКС известио је о састанку 11.03.2009. са Министром
пољоприведе Сашом Драгином у вези дописа Коморе са захтевима са састанка
председника РО од 05.03.09.године. Састанку је присуствовао директор Управе
Зоран Мићовић и помоћник Министра пољопривреде Милан Стегић задужен за
Финансије.
Председник је обавестио УО да се строго придржавао свих закључака који су
донети 5.марта и рокова који су наведени, јер није имао мандат да прихвати неку
другу опцију. У складу са тим закључено је:
1. Измирење свих обавеза из 2008. године до 31. марта 2009. године: Министар је
дао следеће обећање и објашњење: предаја у Трезор свих обавеза из 2008 до 11.
априла, јер из техничких разлога Влада због одобрења месечних квота за исплату

крајем марта доноси одлуку о исплати у априлу. Обећано је да ће Комори бити
достављена динамика исплате средстава.
2. Правилник о Програму мера за 2009. већ две недеље налази се на сагласнсти у
Министарству и треба да се објави најкасније следеће недеље.
3. Реализација Програма мера за 2009. годину треба да почне најкасније 15. априла
због Новосадског сајма.
4. Хитна расподела терена треба да се обави до краја марта.
5. У Уговору за 2009. годину прецизно ће се дефинисати уговорне обавезе обе
стране и рокови.
6. Инсистирало се на захтеву ветеринарске службе да цена рада по ПМ за 2009.
буде увећана за висину инфлације, а да се ветеринарским институтима цена рада
умањи за висину која се односи на цене дијагностичког материјала, који ће се
набављати преко тендера, које ће расписати Министарство.
7. Обећано је да ће се због промене позиције у буџету (ГИ – Управа) ребалансом
обезбедити довољно средстава за спровођење ПМ у 2009. години.
Председник је предложио да се ови закључци ставе на сајт и доставе
председницима РО да се изјасне да ли ће их прихватити.
Министру је предат допис Коморе са сугестијама о могућим начинима повећања
средстава на позицији Управе за ветерину.
Ад.4. Разматрајући предлог тема за Програмирано усавршавање ветеринара у 2009.
години Ненад Милојковић је инсистирао да се Управни одбор одреди према
практичарима који желе да понуде тему или искуство другим колегама у оквиру
Програмираног усавршавања ветеринара.
После дискусије у којој су учествовали Саша Стокић, Грго Тиквицки, Радош
Раилић и Бранка Видић, Управни одбор је закључио да су нам стручне едукације
неопходне и да је Комора на добром путу да овај сегмент рада унапреди. Стручни
одбор и Управни одбор треба да одрже заједнички састанак на коме би се
разматрала ова питања. Због добре организације тог састанка треба припремити
једну врсту упутства или критеријума који би прецизније дефинисали присутне
дилеме и став Управног одбора. Управни одбор је задужио Ненада Милојковића да
за следећу седницу припреми текст „упутства“.
Ад. 5. Разно
а) Управни одбор је донео одлуку да се од Министарства тражи званично тумачење
поводом поступка уписа ветеринарских организација у Регистар ветеринарских
организација и усклађивања са Законом о ветеринарству, јер је очигледно дошло до
селективног приступа при упису. Предлог је прихваћен једногласно 6:0.
б) Управни одбор је донео одлуку да се породицама преминулих колегиница
Душице Станимировић и Сабахете Хаџић уплати помоћ у висини просечне зараде у
републици.
Седница је завршена у 14,20 часова.
Записник водила
Јадранка Тијанић, др. вет.
Секретар ВКС

Записник оверава
Радош Раилић, др. вет.
Председник Управног одбора

