Записник
са 28. седнице Управног одбора ВКС одржане 22. марта 2010. године у хотелу „М“
у Београду за време одржавања Регионалног састанка ФВЕ за Југоисточну Европу,
са почетком у 12 часова.
У раду седнице су учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Нестор Бабин, Ненад Милојковић, Саша Стокић, Грго Тиквицки и Јелица
Узелац.
Учешћ је због обавеза на послу оправдала Бранка Видић.
Састанку су присуствовали председник ВКС Зоран Рашић, секретар Коморе
Јадранка Тијанић и позвани гости представници Централне асоцијације
произвођача млека Војводине Сања Бугарски и Дејан Трајковић, те колеге Зоран
Маринковић, Ивана Лазић, Јожеф Хорват и Живорад Костић.
Пред почетак седнице Управни одбор је поздравио председник Европске
федерације ветеринара др Волтер Виндинг, који је изрази своје задовољство што се
налазе у Београду и пожелео успешан рад Управном одбору ВКС, са надом да ће
предстојећи Регионални састанак ФВЕ за Југоисточну Европу и дводневна
Конфереција о добробити животиња, која следи у наставку, бити успешни.
Седницу је отворио и водио Радош Раилић.
Због околности које су наступиле након састанка Асоцијације произвођача млека,
одржаног 18.04.2010. године у Суботици, предложио је да УО прихвати да се
дневни ред допуни са новом тачком: „Разматрање проблема око издавања
здравствених уверења“. Након информација које је добио од колега који су
присуствовали састанку у Суботици, у договору са председником ВКС на седницу
је позвао представнике Асоцијације. Намера је да се у међусобном дијалогу
разјасне спорна питања и покуша проначи пут за решавање овог проблема.
Предлог дневног реда је једногласно прихваћен:
ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са седнице Управног одбора од 22.02.2010. године;
2. Разматрање проблема око издавања здравствених уверења и обележавања
животиња;
3. Информација о Регионалном састанку ФВЕ и ТАИЕКС-а;
4. Предлог критеријума за расподелу терена по ПМ 2010. године;
5. Предлог цена за обављање ПМ 2010.;
6. Разматрање предлога дописа Министру у вези нерешених проблема уписа у
Регистар ветеринарских организација (у прилогу);
7. Разматрање предлога дневног реда за наредну Скупштину Коморе;
8. Информација о мишљењу Управе за ветерину о предлогу Правилника о
условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу
стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање
ветеринарске делатности;
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9. Информација о обавештењу председника Етичког комитета и представника
у ФВЕ Мирка Шинковића;
10. Разно:
а) Разматрање иницијативе за израду Правилника о начину вођења
извештаја и евиденција ветеринарских организација;
б) Информација о захтеву Ж.Спасојевића у вези поступка реализације
програма континуиране едукације;
в) Молба за помоћ породици преминулог колеге Томислава Ненадића;
Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 22.02.2010. године усвојен је
једногласно.
Ад. 2. У уводном излагању председник УО Радош Раилић је у најкраћим цртама
упознао присутне представнике Асоцијације са околностима које су у току 2008.
године довеле до одлуке УО Коморе да заштити интерес колега и у Ценовник
ветеринарских услуга уврсти посебне ставке као што је „Накнада за издавања
здравствених уверења“ и „Кретање животиња на захтев власника“. Уредба о
висини накнаде за издавање уверења није мењана од 2001. године и представљала
је симболичну надокнаду за обављену услугу. Разговарима у Министарству
утицало се на доношење нове Уредбе од 1.јула 2009. године, али су прописане
надокнаде занемарљиво увећане због ограничења која прописују повећање у
односу на степен инфлације у претходном периоду. Комори је познато да је на
појединим теренима дошло да појединачних пробоја у примени ценовника код
станица које су своје финансирање ослањале искључиво на спровођењу ПМ. Због
свега на више терена дошло је до озбиљних проблема.
У дискусији су учествовали:
Дејан Трајковић и Сања Бугарски изнели су проблеме произвођача млека и њихово
виђење рада ветеринарске службе од које захтевају да се придржава законских
одредби и свој рад обављају стручно и професонално, а услугу наплате онолико
колико је прописано, ни више ни мање.
Јошка Хорват: Као председник РО био је позван на састанак у Суботици али има
примедбу да организатори треба да позову и друге ветеринаре са тог терена, као
директно заинтересоване, са јасно дефинисаним дневним редом. Постоје
заједнички проблеми, које свака страна осветљава из свог угла. Чињеница је да
многи прописи нису усклађени. Не може се очекивати да ветеринари раде
бесплатно или за симболичну накнаду јер није њихов једини посао да раде за
државу. Када раде послове предвиђене ПМ не могу радити друге ствари, а то мора
неко адекватно надокнадити.
Зоран Рашић: Проблем су неке колеге које не поштују договор, треба расправу
свести на конкретан предлог колико треба наплаћивати ове услуге, оно што неће
оптретити произвођача, али ће надокнадити трошкове ветеринара. Програм мера
подразумева само оно што је интерес државе у циљу спрећавања зараза, све остало
треба да буде брига власника.
Зоран Маринковић: Треба да имамо разумевања једни за друге, али сви морају
поштовати закон.
Грго Тиквицки: Проблеми постоје, али у међусобном дијалогу мора се наћи начин
за превазилажење неспоразума, јер је то у обостраном интересу.
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Нестор Бабин: Постоје послови које само ветеринари треба да раде и држава преко
инспекцијске службе треба да се побрине да се то ветеринарима и омогући, а не да
се све више послова прешушта другима.
Радош Раилић: постоји више начина да се ово питање реши: 1. кроз повећање
накнаде; 2. да накнада остане оваква каква јесте, а да се договоримо о висини
додатне накнаде; 3. да се ови послови доделе неком другом или врате на месне
канцеларије или 4. да Министарство санкцонише оне који се не придржавају
Уредбе.
Закључено је да се Управа, произвођачи и Комора нађу на заједничком састанку на
коме би се покушало наћи оптимално решење.
Ад.3. Информацију о Регионалном састанку ФВЕ и ТАИЕКС-а дала је Јадранка
Тијанић.
Дефинитивни дневни ред за седницу Регионалног састанка ФВЕ стигао је у 20.03.
Очекује се учешће 40-десетак представника из региона Југоисточне Европе.
Расправљаће се о стратегији развоја ветеринарске службе у наредном
петогодишњем периоду. Управа је претходно доставила имена представника наше
делегације, али је у међувремену, због одржавања Завршне конференције о
обележавању животиња, дошло до промене у саставу наших представника, па
поред обавеза које имају представници Управе и председник Коморе има излагање
на том скупу и неће присуствовати регионалном састанку. Директор Управе је
предложио да њихов представник буде Слободан Шибалић. На Управном одбор је
закључено да испред Коморе представник буде Радош Раилић. Управни одбор се
сагласио да се за учеснике Регионалног састанка у договору са представницима
ФВЕ организује заједнички ручак или вечера.
Ад. 4. Расправа о предлозима критеријума који треба да буду у новој Одлуци о
критеријумима који ће Управа донети за Конкурс по ПМ 2010-2012 одржана је на
већини регионалних одбора. Председник УО учествовао је на састанцима на којима
су били присутни представници 13 округа. Предлози су усаглашени и закључак је
је да се обједињени предлози доставе Управи. (Предлог критеријума у оригиналу
записника).
Ад. 5. Председник Управног одбора информисао је УО да је поред расправе о
критеријумима на регионалним састанцима дискутовано и о ценама ветеринарских
услуга за ПМ. Јединствен став је повећање од 20% .
У дискусији су учествовали:
Живорад Костић: Изнео је анализу расхода који ће бити у оквиру буџета Управе и
мишљење да за све нема довољно средстава, једина је резерва у наплати од сељака.
Предложио је да се Комора држи предлога које је у новембру упутио Београд II. Од
Владе тражити да се свака три месеца усклађују цене које они прописују.
Нестор Бабин: Тражио је да се захтева објашњење од Управе шта значи «активни
надзор». Предложио је да се Комора огласи у медијима и објави да због
незадовољства са ценом ветеринарске станице неће издавати уверења један дан, без
обзира што је свестан да се сви тога неће придржавати.
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О овом предлогу Управни одбор је гласао: 1 глас «за», 2 «уздржана» и 3 «против» предлог је одбијен.
На основу свих дискусија формираће се предлог Коморе према Министарству (у
прилогу оригинала).
Ад. 6. У складу са закључком са претходне седнице УО адвокатска канцеларија је
доставила предлог текста дописа Министру у вези нерешених проблема уписа у
Регистар ветеринарских организација. Управни одбор је прихватио предлог текста
и донео одлуку да се допис упути Министру, а копија директору Управе.
Ад. 7. Договорено је да се за Скупштину предложи стандардни дневни ред за
редовну Скупштину, а у колико буде предлога за допуне и измене о њима ће
одлучивати на самој седници.
Ад. 8. На предлог Правилника о условима у погледу објеката, опреме и средстава за
рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за
обављање ветеринарске делатности који је Управи достављен 15.9.2009. године
након вишекратниних ургирања добили смо негативно мишљење. Управни одбор
је изразио своје незадовољство начином на који Управа реагује на предлоге Коморе
и закључио да се у том смислу Комора обрати Управи.
Ад. 9. Управни одбор изразио је жаљење због здравствених проблема колеге Мирка
Шинковића и предложио да се проблем председавања Етичким комитетом
превазиђе укључивањем потпредседника ЕК Пере Поповића у окончање поступака.
Ад. 10. а)Управни одбор је прихватио иницијатива за израду Правилника о начину
вођења извештаја и евиденција ветеринарских организација узимајући у обзир да је
ова материја регулисана Правилником из 1978. године, а у међувремену се
променила законска регулатива и начин рада и такав начин вођења евиденција
ствара велике тешкоће ветеринарским организацијама.
б) Прихваћена је информација о захтеву Живојина Спасојевића у вези поступка
реализације програма континуиране едукације и одговор декана Факултета.
в) Управни одбор је донео одлуку да се породици преминулог колеге Томислава
Ненадића из Сенте уплати једнократна помоћ у висини просечне бруто зараде у
Републици.
Седница је завршена у 15,25 часова.
Записник водила
Секретар ВКС
Јадранка Тијанић, др. вет.

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