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- Ветеринарска комора Србије - Регионални одбори браничевског и подунавског округа -

Записник са редовне Скупштине РО браничевског, одржане у Пољопривредној
саветодавној и стручној служби Пожаревац, д.о.о., у Пожаревцу, 05.11.2015.
Састанак заказан за 12 часова, отпочео је у 12:15h.
У радном председништву били су: Иван Добросављевић, председник РО
браничевског округа ВКС, Снежана Милосављевић, потпредседник УО РО ВКС, Весна
Адамовић, члан УО РО ВКС и записничар на Скупштини, Миомир Милић, члан УО РО ВКС
и Љубиша Стокић, члан УО РО ВКС.
Састанак је отворио Иван Добросављевић. Предложен je дневни ред:
1.

2.

Извештај о активностима ВКС и РО браничевског округа ВКС од претходне
скупштине РО браничевског округа ВКС, одржане 9. маја 2015., у ресторану
„Хиподром“;
Актуелне теме и проблеми струке.

Колега Валстимир Адамовић је дао предлог допуне дневног реда: болест плавог
језика и проблеми у вези вакцинације. Предлог је једногласно прихваћен као допуна друге
тачке. Једногласно је прихваћен следећи дневни ред:
1.

2.

Извештај о активностима ВКС и РО браничевског округа ВКС од претходне
скупштине РО браничевског округа ВКС, одржане 9. маја 2015., у ресторану
„Хиподром“;
Актуелне теме и проблеми струке.
 болест плавог језика и проблеми у вези вакцинације.

Под тачком 1., Иван Добросављевић је дао кратак извештај о активностима ВКС
и РО браничевског округа ВКС од претходне скупштине РО браничевског округа ВКС,
одржане 9. маја 2015., до данас.
Најзначајније активности ВКС у протеклом периоду биле су:


Иницијатива за решавање питања колизије Закона о ветеринарству и Закона
о сточарству, са њиховим подзаконским актима (у вези са тим решавање
питања овлашћених обележивача, јер Правилник о овлашћеним
обележивачима се коси са Правилником о Програму мера; регистрације
ветеринарских правних субјеката у регистар извођача вештачког
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осемењавања; обука и сертификација за вршење трихинелоскопског
прегледа и др.).
Решавање питања недостајућих средстава за Програм мера, за 2015. годину,
због драстичног смањења буџета за наведене активности.

Сходоно закључцима редовне Скупштине РО браничевског и РО подунавског
округа ВКС, одржане 09.05.2015., одржан је састанак ветеринарских станица које врше
Програм мера на подручијима браничевског и подунавског округа, са једном тачком
дневног реда „Проблеми везани за обележавање животиња и спровођење Програма мера
здравствене заштите животиња 2015.“ Састанак је одржан у В.С.И. Пожаревац,
14.05.2015. Резултат овог састанка био је слање заједничког Дописа ветеринарској
комори Србије са захтевом за што хитније изналажење правно валидног решења за
новонасталу ситуацију са овлашћеним обележивачима.
У наставку излагања, Иван Добросављевић је поменуо да је 27. маја одржана 78.
седница УО ВКС (сви записници до сада одржаних седница УО ВКС налазе се на сајту
ВКС, у рубрици „Управни одбор ВКС“).




Тачка 3 - Извештај о реализацији договора руководства ВКС и директора
Управе за ветерину од 07.05.2015. године. Закључак: У разговору
руководства ВКС са ВД директором Управе за ветерину таксативно су изнети
проблеми, исти они до сада нису решени. Одлуком УО овлашћују се
председник УО и председник ВКС да о томе обавесте Премијера, одбор за
пољопривреду народне скупштине РС. Са свима заказати хитан састанак
ради решавање проблема, а који се тичу и здравственог статуса животиња у
земљи.
Тачка 5 - Проблеми теренске ветеринарске службе око обележавања
животиња. Закључак: На основа Закона о доступности информација
затражити од Управе за ветерину да достави ВКС све податке везане за
увођење обелиживача у послове обележивања животиња.

Иван Добросављевић је поменуо да, колико му је познато, проблем овлашћених
обележивача до данас није правно валидно решен. Састанак са Одбором за
пољопривреду народне скупштине РС није дао задовољавајуће резултате, а одговор из
кабинета Премијера, на послати захтев за састанак са представницима ВКС, још увек
нисмо добили.
Општи став колега на седници био је да би ми као струка, преко ВКС-а требало
да пронађемо некога ко би заступао интересе ветеринарске струке на местима
одлучивања.
Двадесет петог јуна, РО Београд II ВКС, дао је иницијативу за решавање
проблама насталих ступањем на снагу Правилника о начину вођења и садржини потврде
о вештачком осемењавању, односно природном парењу објављеном у "Сл. гласник РС",
бр. 30/2014., као и уписом у регистар осемењивача са применом од 01.12.2014. године.
Закључци: Предложено је да одговорно лице ВКС закаже:
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Хитан састанак у МПЗЖС са представницима пољопривредне и
ветеринарске инспекције;
Покренути уставно питање у облику иницијативе по питању законитости
новог Правилника;
Разматрање питања злоупотребе новог Правилника од стране
пољопривредне инспекције у спровођењу контроле над ветеринарским
субјекатима;
Накнадни упис у Регистар осемењивача, односи се на Законом уписане
ветеринарске субјекте који се баве ветеринарском делатношћу на основу
Закона о ветеринарству;
Одговорност лица државних органа која су омогућила незаконитост
спровођења општег управног акта (Правилника) услед колизије са постојећим
Законом о ветеринарству, чиме се ветеринарски субјекти доводе у заблуду и
неравноправан положај у инспекцијској контроли.

Везано за ово питање, Иван Добросављевић је навео да је једини помак у
позитивном смеру пресуда Привредног апелационопг суда у Београду, у корист
ветеринарске станице Краљево. Скенирана пресуда се налази и на сајту ВКС.
Четрнаестог јула, колега Топица Вељковић се обратио усмено РО браничевског
округа ВКС, са молбом за правну заштиту (правно тумачење) решења о суспензији К.П.
„Забела“, које му је уручено 15.05.2015. Двадесет четвртог августа, колеги Топлици је
стигао одговор од адвоката који заступа ВКС, Зорана Мирковића. Моје и мишљење колега
који су прочитали материјал је, да је у питању пребацивање кривице за вишедеценијске
потешкоће и пропусте на једног човека, да би био удаљен са радног места.
Двадесет другог јула, Управа за ветерину је послала Обавештење (број: 323-073576/2015-05/1), у коме се наводи да наплата накнада по основу издавања Уверења о
здравственом стању животиња, накнада за обележавање, регистрацију и праћење
кретања животиња и накнада за обележавање и евиденцију кућних љубимаца су у
целости приход буџета Републике Србије. На основу овог Обавештења, требало је да се
100% прихода по наведеним основама уплаћује у буџет Р. Србије, а Управа за ветерину
би враћала 50% уплаћених средстава ветеринарским субјектима. Ово још увек није
заживело.
Колеге су оправдано постављале питање законитости овог Обавештења и
тражиле састанак РО ВКС. Уместо састанка, затражио сам тумачење законитости овог
акта. Добио сам објашњење од председника ВКС, Радоша Рајилића, да је акт у
потпуности у складу са Законом. Раније поменути темин „накнада“ није адекватан, него су
у питању таксе. Таксе се уплаћују 100% у буџет Р. Србије. Чак шта више, ни 50%
средстава које би Управа за ветерину требало да врати ветеринарским субјектима, није
по Закону. Можда и због тога, ово још увек није заживело.
Иван Добросављевић је претпоставио да ће ово бити камен спотицања наредне
године, ако се овај проблем не реши на адекватан начин. Једно од могућих решења је да
се Уговорима о вршењу Програма мера у 2016. години, унапред дефинишу средства за
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горе наведене активности, сваком ветеринарском субјекту понаособ, сходно броју
обележавања, регистрација и другог, у 2015. години. На овај начин, за сваку наредну
годину би се изнова одређивала средства за ове активности, анализом пословања у
текућој години. Морам да напоменем да је ово лаички предлог, а стручније решење овог
проблема би требало тражити од правника. Предлажем да дамо иницијативу ВКС-у за
решавање овог проблема.
Иван Добросављевић је питао да ли неко од присутних колега има другачији
предлог за решавање овог проблема. Нико од присутних се није јавио за реч. Једногласно
је усвојена иницијатива за решавање проблема наплата такси по основу издавања
Уверења о здравственом стању животиња, такси за обележавање, регистрацију и
праћење кретања животиња и такси за обележавање и евиденцију кућних љубимаца.
Након гласања, Иван Добросављевић је наставио свој извештај под тачком 1.,
редовне скупштине.
Трећег септембра је одржана 79. седница УО ВКС.






Тачка 2 - Доношење одлуке ВКС поводом непоступања државних органа.
Кратак извод из Записника са седнице: Миодраг Милковић, председника УО
ВКС: „Мишљења сам да ВКС треба да да једно кратко саопштење поводом
нечињења МПЗЖС и државних органа према ветеринарској струци у
целини. У два наврата ВКС је безуспешно затражила организовање
заједничког састанка код МПЗЖС како би указала на све проблеме са
којима се ветеринрска струка суочава, као и на све негативне последице
које могу проистећи.“ Радош Рајилић, председник ВКС: „Поред саопштења
треба наставити у даљем поступку са државом. Са обзиром да смо се
МПЗЖС у последњих 6 месеци у три наврата обраћали, у следећем допису
треба их све таксативно навести као и теме. Предложене теме за
састанке су биле искључиво везане за непоштовање постојећих
нормативних аката. Исти текст саопштења упутити Председнику
Владе РС, Одбору за Пољопривреду и саветнику МПЗЖС. Предлажем да се
и европској федерацији ветеринара (FVE) обратимо за подршку због
непопштовања и неспровођење постојећих закона од стране државних
органа. На захтев струке ВКС ће бити принуђена да организује протесте
пред МПЗЖС због непоштовање закона.“
Тачка 6 - Доношење одлуке о заказивању састанка у просторијама ВКС са
представницима МПЗЖС на тему буџет и ПМ у 2016. години. Закључак:
Заједнички састанак заказати за 17 или 18 септембар са председницима РО
и представницима МПЗЖС на тему буџет и ПМ у 2016. години.
Тачка 7 - Доношење одлуке о расписивању конкурса за пријем правника у
ВКС. Закључак: Једногласно прихваћено. Највећи проблем је неажурно и
неадекватно (нестручно) реаговање на доношење и донете Законске и
подзаконске акте који иду на штету нашој струци.
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Тринаестог октобра одржана је 80. седница Управног одбора ВКС:




Тачка 2 - Именовање једног члана из редова УО за двочлану делегацију ВКС
за састанак са председником Владе РС. Именовани су: Радош Рајилић,
председник ВКС, Милан Ђорђевић, члан УО ВКС. Термин одржавања
састанка још увек није одређен.
Тачка 5 - Повећање препорученог ценовника ВКС за пораст трошкова живота
по статистичким подацима у последњих пет година. Коментар: Управа за
ветерину, односно МПЗЖС врши притисак на ВКС, да се цене ревидирају и
умање, због, како они кажу, притиска на животни стандард држалаца
животиња. Коментар Ивана Добросављевића на том састанку је био, да је то
беспредметно, јер је ценовник ВКС само препорука, а нема обавезујућу снагу
за ветеринарске субјекте. Сложио сам се са председником УО ВКС,
Миодрагом Милковићем, да би цене услуга требало повећати за скок цена у
периоду од доношења претходног ценовника. Што се тиче цена активности
по Програму мера, њих диктира држава и ми можемо само да сугеришемо
њихове реалне висине.

На састанак УО ВКС су били позвани и директор и представници Управе за
ветерину, али нико од њих се није одазвао.
Везано за тачку 5., 80. седнице УО ВКС, требало је свим регионалним одборима
ВКС да буде послат допис за сазивање састанака регионалних комисија за цене. Допис
није стигао до момента сазивања скупштине РО браничевског округа ВКС, тако да
састанак наше регионалне комисије за цене није сазиван.
Иван Добросављевић је поменуо да је у незваничној најави умањење буџета за
спровођење Програма мера у 2016. години, за преко 30%. Ми као Комора не можемо да
учествујемо у формирању буџета. ВКС може само својим препорукама да сугерише
правилну и сврсисходну расподелу опредељених средстава у оквиру ветеринарске
струке.
У току је конкурс за пријем правника у радни однос у ВКС. То би требало да
омогући да ВКС на време и на прави начин реагује на све правне акте, као и да даје своје,
правно формулисане предлоге за измене, допуне и израде нових аката који се тичу
ветеринарске струке.
На крају свог излагања под тачком 1., ове седнице, Иван Добросављевић је
поменуо да је дао само пресек најважнијих активности ВКС у протеклом периоду.
Замолио је присутне колеге да погледају сајт ВКС где су хронолошки постављена сва
важна збивања и документа. Поред наведеног, Иван Добросављевић је нагласио да је
ВКС пуно пажње дала пребацивању дела средстава за Програма мера за 2015. годину, са
позиције за туберкулинизацију, на набавку вакцине против болести плавог језика. Више
пута је Управи и Министарству указивано на штетност наведеног, не само за рад
ветеринарских станица, него пре свега на здравствени статус животиња у погледу запата
слободних од TBC-а, а у исто време, већина колега се у то време изјаснила, да ако се
буде наплаћивала вакцинација против БПЈ-а, да ће обухват оваца у најбољем случају
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бити 25-30%, у односу на потребан обухват од преко 80%. Добро је, да је Управа за
ветерину прихватила сугестију да сви трошкови вакцинације и ревакцинације буду на
терет буџета Р. Србије.
У оквиру 2. тачке дневног реда, Иван Добросављевић је поменуо да је
вакцинација против болести плавог језика почела. Управа за ветерину је послала
„Програм и начин спровођења превентивних и имунопрофилактичких мера за болест
плавог језика према Програму мера здравствене заштите животиња за 2015. годину“.
Иван је рекао да не може да говори о томе да ли је вакцинација оправдана, или не, и да
ли је уопште оправдана вакцинација само у појединим окрузима. Колеге које су
компетентније за ова питања су дали оцену да би вакцинацију требало спроводити јер се
у окружењу још увек пријављују случајеви обољевања преживара од ове болести.
Присутне колеге су још једном поменуле питања која су постављена на
епизоотиолошком састанку, који је неколико дана претходио редовној скупштини РО ВКС.
Та питања су прослеђене Управи за ветерину након епизоотиолошког састанка, али
одговор на њих још увек није стигао.
Колега Миомир Милић из станице „Хомоље-Вет“, општина Жагубица, рекао је да
је проблем кратак временски рок који је Управа за ветерину дала. На територији коју
покрива ова станица немогуће је за два месеца извршити вакцинацију и ревакцинацију
оваца и говеда. Одзив држалаца животиња на ову меру вакцинације је различит, али
углавном пристају да се животиње вакцинишу.
Колега Фатхи Шихадех из ветеринарске станице „Дракче“, општина Голубац,
поменуо је висок гравидитет као проблем и ризик за извођење вакцинације против
болести плавог језика.
Колега Љубомир Јанковић, станица „Веге-Вет“, општина Велико Градиште, је
указао на проблем телади који су десетак дана испод старости за вакцинацију против
БПЈ-а, у моменту када се долази у газдинство да би се грла вакцинисала. Ако власник
после десетак дана одлучи да прода такво теле, шта онда да се ради? Такво теле би
требало да се вакцинише, али онда у том случају не би могло да се прода још месец
дана, односно док се не изврши ревакцинација.
Колега Властимир Адамовић, станица „Веге-Вет“, општина Велико градиште, се
осврнуо на проблем овлашћених обележивача. Рекао је да би за следећу годину требало
јасно да се дефинишу права и обавезе ветеринарских станица и овлашћених
обележивача у погледу послова обележавања животиња. До сада су обележивачи могли
да бирају газдинства на којима ће радити ове послове и без икаквих последица прекидати
послове обележавања животиња на газдинствима која су им додељена.
Колега Војкан Трудић, абуланта „Проповет“, град Пожаревац, указао је на
проблем нејасних Правилника за трихинелоскопски преглед меса. Питао је за случајеве
употребљивости меса када се у њему нађу други паразити, а не и Trichinella spiralis.
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Иван Добросављевић је рекао да ће се распитати за овај проблем јер питање
излази из домена његовње компетенције. Оно што му је познато, то је да су нови,
усаглашени Правилници дали ширу слободу тумачења „употребљивости“ и
„неупотребњивости“ намерница за људску исхрану, у односу на старе.
Колега Љубомир Јанковић, станица „Веге-Вет“, општина Велико градиште, још
једном се осврнуо на проблем слабог заступања струке на местима одлучивања. Заложио
се, ако институционални и законски оквири то допуштају, да ВКС иницира формирање
лобија, или сарадње са посланицима у Народној скупштини Р. Србије, који би заступали
интересе наше струке. Очигледно је да се наш глас не чује у моменту када се одлучује о
судбини ветеринарске струке.
Иван Добросављевић је рекао да се нада, да ћемо добити позитиван одговор из
кабинета Премијера. На жалост, обзиром да Управа за ветерину и наш надлежни
Министар нису реаговали на наше проблеме, које смо благовремено и више пута изнели,
нада се да ћемо решавање проблема покренути са „мртве тачке“ на овој инстанци. Снага
ветеринарске коморе још увек лежи у чињеници да предлагачи законских и подзаконских
аката који се тичу ветеринарске струке, морају да траже сагласност и мишљење ВКС.
Пошто се више нико није јављао за дискусију, састанак је завршен следећим
закључцима:
1. Давање иницијативе ВКС-у за решавање проблема уплате такси по
основу издавања Уверења о здравственом стању животиња, накнада
за обележавање, регистрацију и праћење кретања животиња и
накнада за обележавање и евиденцију кућних љубимаца;
2. Добијање одговора од надлежних из Управе за ветерину, везано за
вакцинацију говеда и оваца против болести плавог језика: да ли
вакцинисати животиње које су мало млађе од категорија које се
вакцинишу по упутству за вакцинацију, а намењене су за даљу
продају, као и свих осталих питања постављених и послатих Управи
за ветерину након епизоотиолошког састанка одржаног у
Пољопривредној саветодавној и стручној служби Пожаревац, д.о.о.,
30.10.2015.;
3. Давање иницијативе да ВКС у законским и институционалним
оквирима формира групу посланика у Народној скупштини Р. Србије,
која би заступала интересе ВКС на местима одлучивања о питањима
ветеринарске струке.
Након завршеног састанка, одржано је акредитовано предавање под називом:
"Кастрација и стерилизација паса и мачака", предавач Александар Спасовић
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У Пожаревцу,

Записник саставио:

06.11.2015.

________________________________
Иван Добросављевић,
председник РО браничевског округа ВКС

