ЗАПИСНИК
са 5. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије одржане 14. августа
2007. године са почетком у 11,00 часова у Просторијама Ветеринарске коморе
Србије на Факултету ветеринарске медицине у Београду.
Седници су присуствовали:
Председник УО Радос Раилић, дипл.вет.;
Чланови:
др Бранка Видић, професор, представник ЈВС ;
Саша Стокић, дипл.вет., Грго Тиквицки, дипл.вет.спец., представници
ветеринарских организација у Управном одбору и Ненад Милојковић, дипл.вет..
Потпредседник УО Нестор Бабин, дипл.вет.спец. и Јелица Узелац, дипл.вет.,
представник Министарства у Управном одбору,због годишњих одмора нису
учествовали у раду седнице.
У раду седнице учествовали су др Зоран Рашић, председник ВКС, Владимир
Богдановић, председник Надзорног одбора и Јадранка Тијанић, секретар ВКС.
Председник Управног одбора Радош Раилић отворио је седницу и поздравио
присутне. Извинио се Члановима Управног одбора што су на седницу позвани без
предлога Дневног реда. Овај састанак треба да буде припрема за састанак са
председницима РО који је он такође заказао за 18.08.07.. Пошто је 20. јула већ
отпочео период годишњих одмора, није био у ситуацији да се тог тренутка
договори са председником Коморе, али је то накнадно урадио.
Предложио је да се на седници разматра:
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.

Усвајање записника са седнице УО од 10.07.2007.;
Припрема за састанак Председника РО 18.08.2007.;
Разматрање мишљења Министарства пољопривреде на Правилник о лиценци;
Разматрање предлога Дисциплинско-етичког правилника;
Разно.

Присутни су се прихватили објашњење и сложили са предлогом дневног реда.
Ад. 1. Записник Управног одбора од 10. јула 2007. године усвојен је без примедби.
Ад. 2. Председник Управног одбора Радош Раилић обавестио је чланове да је
сматрао за потребним да се састанак са председницима РО одржи пре окончања
Конкурса за доделу Програма мера, као би се на састанак позвао нови директор
Управе који би тако био у прилици да чује предлоге колега, а истовремено да се и
они упознају са ставом Министарства о критеријумима за расподелу терена.
Договорено је да се за састанак 18. августа предложи следећи дневни ред:
1. Припрема Скупштине ВКС и извештај о раду у протеклом периоду;
2. Примена Ценовника ветеринарских услуга;
3. Актуелности и активности Регионалних одбора;

4. Питања и предлози.
Закључено је да се за овај састанак треба добро припремити. По предвиђеним
тачкама дневног реда одређени су уводничари. За 1. тачку З.Рашић, 2. Р.Раилић и 3.
Г.Тиквицки. Сваком председнику РО треба припремити Статут, Кодекс, Пословник
о раду Скупштине, предлоге Правилника о стручном усавршавању и
Дисциплинско-етичког правилника,
финансијски план,
за сваки одбор
припремити листу ветеринара са тог РО како би се ажурирала евиденција, дати
онима који нису преузели печат.
За Скупштину предвидети доношење одлука које се тичу формирања фонда за
помоћ деци проф. Синовец, верификовати мандат председницима РО који улазе у
састав Скупштине, верификовати мандат новом представнику Министарства.
Предложено је да се до почетка октобра одрже састанци председника РО њихових
Управних одбора за више региона који гравитирају једној територији на који би
били позвани председник ВКС и председник и чланови УО Коморе. На овим
састанцима размотриле би се све питања која ће бити предмет расправе на
Скупштини и дале примедбе на нормативна акта у припреми.
Ад. 3. Управни одбор разматрао је мишљење правне службе Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС на Правилник о лиценци који је
усвојила Скупштина Коморе на седници од 11. новембра 2006. године. Чланови УО
сложили су се да се све примедбе прихвате и прихвати понуда Правне службе да се
пре коначног достављања текста исправљеног Правилника обави разговор у
Министарству и евентуално разјасне нејасноће како би се на коначну верзију дала
сагласност и на тај начин омогућио даљи рад на припреми за доделу лиценци ( у
прилогу записника Правилник о лиценци са подвученим изменама).
Сугерисано је да се размотри дилема да ли у тексту треба да пише “ветеринарска
делатност” или “делатност ветеринарске медицине”.
Ад. 4. Предлог Дисциплинско-етичког правилника који је припремио председник
Етичког комитета др М.Шинковић, достављен је свим члановима ЕК и по одлуци
УО може да се постави на сајт Коморе. Треба га припремити за председнике РО
18.08.07. како би га детаљно размотрио сваки регион, а примедбе доставити
најкасније до 1. септембра колеги Шинковићу који је одлично припремио овај
материјал.
Ад. 5. У склопу припрема за састанак 18.08., председник Коморе је узео обавезу да
на састанак позове директора Управе М.Маринковића што би по оцени УО било
веома корисно за све учеснике јер би били у могућности да добију валидне
информације које могу пренети колегама на терену.
Председник Коморе информисао је о заједничким активностима са Привредном
комором Србије поводом иницијативе за промену Закона о ветеринарству у делу
који се односи на приватизацију и инцијативе за смањење стопе ПДВ-а. У том
циљу биће организован састанак јавних служби 23. 08. у Привредној комори
Србије.

Разматрана је примедба Н.Милојковића који је питао да ли треба Комора да
оверава Ценовник у колико се он мења на више. Закључено је да таква процедура
ствара обавезност и да на томе треба инсистирати.
Б.Видић је тражила информацију о томе шта се дешава са Надзорним одбором,
односно са њиховим Правилником о раду који би предстојећа Скупштина такође
требала усвојити.
Чланови Управног одбора добили су информацију о позиву ТАИЕX-а на састанак
17. и 18. 09. у Брашову у Румунији на тему свињске куге. На трошак ТАИЕX-а
позвани су два представника из администрације и два из асоцијације. Управни
одбор је предложио да испред Коморе иде из Научног института у Новом Саду
колега Р.Дошен и да се обезбеди још један представник који ради на некој од већих
фарми.
Собзиром на прилив средстава од чланарине, донета је одлука да се уплати
чланарина Европској федерацији ветеринара према достављеном рачуну од
11.јануара 2007.године у износу од 2200 еура.
Председник Управног одбора захвалио је присутнима на активности и стрпљењу.
Седница је завршена у 15,30 часова.
Записник водила
Јадранка Тијанић,с.р.
Секретар ВКС

Записник оверава
Радош Раилић, с.р.
Председник УО

