
Записник

са 109. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије је одржана
28.11.2022.  године  у  просторијама  Ветеринарске  коморе  Србије  у  11,00
часова.

У раду седнице учествовали: 

Председник УО: Дубравко Гудурић 
Чланови: Вања Крстић, Будимир Вишић, Дарко Бошњак и Бобан Ђурић
Седници нису присуствовали  Зоран Цветковић и Драгана Кривокућа.  

Седници су присуствовaли:  Председник ВКС Мишо Коларевић,  и Жолт
Кало. 

Председник  Управног одбора Дубравко Гудурић је  предложио  следећи
дневни ред за 109. седницу Управног одбора:

1. Усвајање записника са 108. седнице УО;
2.  Актуелни  (стари  и  нови  проблеми  у  теренској  ветеринарској
пракси);
3. Финализација послова на изради ветеринарских легитимација;
4. Почетак припрема за спровођење избора у ВКС у 2023 години;
5. Разно;

   Једногласно је усвоје дневни ред 

Ад. 1. Усвајање записника са 108. седнице УО;

Одлука:   Једногласно је усвојен записник са 108. седнице УО

Ад. 2. Актуелни (стари и нови проблеми у теренској ветеринарској 
пракси);

Мишо Коларевић: 
У  Министарству  пољопривреде,  шумарства  и  водопривреде  Републике
Србије, 23.12.2022. године уприличен је састанак делегације представника
ветеринарских  струковних  организација  у  саставу,  Проф.др  Милорад
Мириловић,  председник  Српског  ветеринарског  друштва  -  Декан
Факултета  ветеринарске  медицине,  Др  вет.спец.  Мишо  Коларевић,
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председник  Ветеринарске  коморе  Србије  и  Др  сци.  Зоран  Рашић,
председник  Академије  ветеринарске  медицине  Српског  ветеринарског
друштва  са  министарком  пољопривреде,  шумарства  и  водопривреде
Републике  Србије,  Јеленом  Танасковић.  Састанку  су  присуствовали
државна  секретарка  Душанка  Голубовић,  в.д.  директора  Управе  за
ветерину Др сци. Милош Петровић, саветник министарке Проф. др Драган
Гламочић и шеф кабинета Марко Сарановац.
Уз претходну захвалност за издвојено време представници ветеринарских
организација  упознали  су  ресорну  министарку  са  улогом  у  обављању
ветеринарске делатности сваке организације појединачно и истовремено са
основним  проблемима  са  којима  се  ветеринарска  служба  сусреће  у
свакодневном  раду.  Међу  главним  темама  разговора  нашле  су  се  теме
попут  спровођења  конкурса  за  послове  из  Програма  мера  здравствене
заштите животиња, унапређење квалитета спровођења ових послова кроз
стимулативне и контролне мере, спровођење мера за сузбијање појединих
заразних болести, подизање свести о значају антимикробне резистенције
као  глобалне  појаве  пандемијских  размера  и  са  тим  у  вези  појачана
контрола  употребе  антимикробних  лекова  и  других  фармацеутских
средстава,  унапређење  улоге  струковних  организација  у  доношењу
законских  и  подзаконских  аката  који  се  тичу  обављања  ветеринарске
делатности,  класификација  ветеринарске  делатности  са  освртом  на
импликације у погледу пореског оптерећењ у вези са тим и сл.
Постигнут  је  висок  степен  сагласности  учесника  састанка  у  погледу
потребе заједничког рада и конструктивне сарадње у решавању актуелних
проблема са циљем подизања заштите здраваља животиња на још виши
ниво,  заштите  људи  од  зооноза,  унапређења  сточарске  производње  и
прехрамбене индустрије и унапређења заштите животне средине.

Закључак: У 2023 години именовати делегацију, одредити платформу и 
задатке са временским роковима и покушати решавати текуће проблеме. 

Будимир Вишић: Проблем вођења преобимне документације 
ветеринарских станица, примера ради,  само за  једну станицу смо  имали 
53 кг штампаних  докумената.

Ад. 3. Финализација послова на изради ветеринарских легитимација;

Договорити се ФВМ да нам обезбеди неколико студената који би нам 
помогли око преноса базе података за израду нових картица. Немамо још 
довољан број поднетих захтева за легитимације. Да се искористи моменат 
и код нових избора да председници РО и овим путем обавесте  своје 
чланове да поднесу захтев за израду легитимације. Цео процес након 
25.01.2023 године када истичу око 1200 лиценци.
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Ад 4. Почетак припрема за спровођење избора у ВКС у 2023 години;

У  првом  кварталу  2023.  године  одржаће  се  Изборна  Скупштина
Ветеринарске коморе Србије за мандатни прериод 2023-2027 година.

Управни одбор ВКС је на 28.12.2022. године на 109. седници донео одлуку
око услова Избора на регионалном нивоу :

Право да бирају и буди бирани имају: 

1. Чланови  који  поседују  важећу  лиценцу  за  обављање  ветеринарске
делатности и  који су измирили обавезу плаћања чланарине закључно са
другим  кварталом 2022.  године у складу са члановима 5.  и  6.  Статута
ВКС; 
2. Чланови Коморе који су ослобођени обавезе плаћања чланарине услед
незапослености у складу са чланом 7. Статута ВКС, дужни су да доставе
потврду о  незапослеоности  из  Републичког  фонда  за  пензијоно  и
инвалидско осигурање  не старије од 30 дана у секретаријат ВКС.

Укупан број  чланова сваког Регионалног одбора  утврђује и јавно
објављује  Стручно-административна  служба  Коморе  даном расписавања
избора  (16.01.2023. године). Све накнадне уплате по расписавању избора
се неће уважити.

Свим  председницима  РО  биће  достављени  спискови  са  њиховим
чланством.  У  табели  ће  бити  приказано  стање  плаћених  чланарина   и
информација  о  поседовању  лиценце.  По расписивању  Избора  уз  табелу
биће достављени упутство и Записник за вођење Изборне Скупштине.

Закључак:   До краја 2022. године послати свим председницима РО пресек
стања уплата чланарина њихових чланова.

Ад. 5. Разно;

Закључак:   За донацију за штампање петог   броја стручно комерцијалног
часописа  „Здравље  животиња“  где  је  издавач  Удружење  ветеринара
практичара Србије (УВПС)   одлучивати у 2023. години.

Закључак:   Одлуку о повеђању цене образаца ВКС донети у 2023 години,
до тада затражити понуде штампарија и упоредити и проверити евентуалне
цене штампање истих.
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Одлука: Да се од 01.01.2023. године у ВКС примењује законски обавезна
нова цена минималне цена зараде за запослене.

Једногласно донета Одлука

Састанак се завршио у 12,30  часова.
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