Записник
са одржане 86. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије. Седница је
одржана 17.02.2017. године у просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у
10,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник УО: Миодраг Милковић
Потпредседник: Небојша Бошњак
Чланови: Мирослав Дабић, Милан Ђорђевић и Драгана Бајић
Седници су присуствовали: Председник ВКС Давор Шашић , секретар Коморе Жолт
Кало и Александра Плачић.
Због ранијих преузетих обавеза на седници нису присуствовали: Владимир Пауновић и
Ненад Петровић.
За седницу је предложен дневни ред:
1. Усвајање записника са 85 седнице УО;
2. Ценовник ПМ ЗЗЖ за 2017. годину;

Давор Шашић је предложио следеће допуне дневног реда за 86. седницу УО ВКС
1. Усвајање електронских седница које су спроведене у периоду од 30.11.2016.
године до 17.02.2017. године:
1) Одлука о помоћи ВС Тутин од 05.12.2016. године
2) Одлука о утврђивању предлога Статута ВКС од 08.01.2017. године
3) Одлука о припремљеном финансијском извештају за 2016. годину од
11.01.2017. године
4) Одлука о плану рада за 2017. годину од 11.01.2017. године
5) Одлука о предлогу финансијског плана за 2017. годину од 11.01.2017. године
6) Одлука о усвајању предлога извештаја о раду УО за 2016. годину од
11.01.2017. године
7) Одлука о предлогу добитника захвалница од 12.01.2017. године
8) Одлука о избору представника испред ВКС за чланство у Комисији за
спровођење Конкурса за уступање послова из Програма мера здравствене
заштите од 13.01.2017. године
9) Одлука о предлагању представника испред ВКС за преговоре о ценама
послова из Програма мера од 08.02.2017. године
2. Захтев Ветеринарске станице Vet net plus

Једногласно су прихваћене допуне дневног реда.
Једногласно усвојен дневни ред 86. седнице Управног одбора ВКС
Дневни ред:
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1. Усвајање записника са 85. Седнице УО.
2. Усвајање електронских седница које су спроведене у периоду од 30.11.2016.
године до 17.02.2017. године:
1)Одлука о помоћи ВС Тутин од 05.12.2016. године
2)Одлука о утврђивању предлога Статута ВКС од 08.01.2017. године
3)Одлука о припремљеном финансијском извештају за 2016. годину од
11.01.2017. године
4)Одлука о плану рада за 2017. годину од 11.01.2017. године
5)Одлука о предлогу финансијског плана за 2017. годину од 11.01.2017. године
6)Одлука о усвајању предлога извештаја о раду УО за 2016. годину од
11.01.2017. године
7)Одлука о предлогу добитника захвалница од 12.01.2017. године
8)Одлука о избору представника испред ВКС за чланство у Комисији за
спровођење Конкурса за уступање послова из Програма мера здравствене
заштите од 13.01.2017. године
9)Одлука о предлагању представника испред ВКС за преговоре о ценама
послова из Програма мера од 08.02.2017. године
3. Ценовник ПМ ЗЗЖ за 2017. годину;
4. Захтев Ветеринарске станице Vet net plus;
5. Разно;
Ад 1. Записник са 85. Седнице УО
Записник са 85. Седнице УО једногласно усвојен .
Ад.2. Усвајање електронских седница које су спроведене у периоду од 30.11.2016.
године до 17.02.2017. године:
1)Одлука о помоћи ВС Тутин од 05.12.2016. године ( једногласно усвојено)
2)Одлука о утврђивању предлога Статута ВКС од 08.01.2017. године ( усвојено већином
гласова, за 4 гласа, против Миодраг Милковић).
3)Одлука о припремљеном финансијском извештају за 2016. годину од 11.01.2017.
године ( једногласно усвојено)
4)Одлука о плану рада за 2017. годину од 11.01.2017. године године ( усвојено већином
гласова, за 4 гласа, против Миодраг Милковић).
5)Одлука о предлогу финансијског плана за 2017. годину од 11.01.2017. године
( једногласно усвојено)
6)Одлука о усвајању предлога извештаја о раду УО за 2016. годину од 11.01.2017.
године ( усвојено већином гласова, за 4 гласа, против Миодраг Милковић).
7)Одлука о предлогу добитника захвалница од 12.01.2017. године ( једногласно
усвојено)
8)Одлука о избору представника испред ВКС за чланство у Комисији за спровођење
Конкурса за уступање послова из Програма мера здравствене заштите од 13.01.2017.
године ( усвојено већином гласова, за 4 гласа, против Миодраг Милковић).
9)Одлука о предлагању представника испред ВКС за преговоре о ценама послова из
Програма мера од 08.02.2017. године ( једногласно усвојено)
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Ад. 3. Ценовник ПМ ЗЗЖ за 2017. годину;
Након завршетка извештаја са састанка у Управи за ветерину поднесеног од
стране председника УО на 86. седници одржаној 17. фебруара, Управни одбор уз
образложену калкулацију цена донео је једногласну одлуку да се Управи за ветерину
достави следећи ценовник ветеринарских услуга за поверене послове по ПМЗЗЖ и то:
ТБЦ 650,00 рсд
Вакцинација против НД 230,00 рсд по апликацији
Вађење крви говеда 250,00 рсд - уколико се ради вакцинација против БПЈ
Вађење крви код оваца и коза 200,00 рсд - уколико се ради вакцинација против БПЈ
Вађење крви код говеда 460,00 уколико се не ради вакцинација против БПЈ
Вађење крви код оваца и коза 370,00 уколико се не ради вакцинација против БПЈ
Вакцинација против БПЈ по апликацији 230,00 рсд
Вакцинација против БПЈ по апликацији 180,00 рсд
Ценовник ветеринарских услуга за ветеринарске службе:
ТБЦ 30,00 рсд
Вађење крви код говеда, оваца и коза 30,00 рсд
Вакцинација против БПЈ 15,00 рсд
Вакцинација против НД 50,00 рсд
Унос података:
Потврде говеда 20,00 рсд
Потврде кретања говеда 15,00 рсд
Овце и козе 20,00 рсд
Пси 40,00рсд
Живина 30,00рсд
Пчеле потврда 40,00 рсд и домаћинства 30 рсд.
На исказане цене се додаје ПДВ.
У образложењу цена се користио препоручени ценовник ВКС по услугама, потрошни
материјал: шприц 5,83 рсд са ПДВ-ом, игла 3,83 рсд са ПДВ-ом, ТБЦ игла 68,2 рсд са
ПДВ-ом, туберкулин 11,00 рсд са ПДВ-ом, вакутајнер 16,44 рсд са ПДВ-ом и игла за
вакутајнер 16,44, рсд са ПДВ-ом.
Управни одбор је на 86. седници од 17.фебруара 2017.године усвојио извештај
представника ВКС који су учествовали у преговорима о ценама ветеринарских услуга за
ПМЗЗЖ уз доношење одлука о појединачним ценама услуга за послове из ПМЗЗЖ.
Ад. 4. Захтев Ветеринарске станице Vet net plus;
Одлука: Да Александра Плачић пошаље одговори Ветеринарској станици Vet net plus.
Ад.5 Разно;
Милан Ђорђевић : А) Да се јавна расправа о предлогу новог Статута ВКС продужи на
60 дана. ( једногласно усвојено)
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Милан Ђорђевић : Б) На 85 седници УО одржане 30.11.2016. године донете су
једногласно одлуке по питању примене извештаја од стране ревизора.
Зашто те одлуке нису потписане од стране председника УО? Зашто нисмо поступили по
донетим одлукама и зашто немамо те правилнике?
Пре свега се односи на следеће правилнике :
1-Одлука да шеф рачуноводства и правник ВКС израде нацрт Правилника о
рачуноводству и то у року од 15 дана.
2-Одлука да шеф рачуноводства и правник ВКС израде нацрт Правилника о попису и то
у року од 15 дана.
3- Одлука да се формира радна група за измену Правилник о лиценци (укључити
Стручни одбор у израду Правилника)
4-Одлука да се формира комисија за израду Правилника о надокнадама извршиоца
по обављеним пословима (председник ВКС, правна служба и шефа рачуноводства
Коморе)
5-Одлука да правна служба ВКС изврши комплетну проверу документације пре свега у
вези што је ревизор назначио да би се евентуално пронашао основ за одговорност
одговорних лица у Комори и да се види да ли је њиховим поступањем узрок
наношења имовинске штете Комори. Да се о томе правна служба обавеже и да о томе
обавести председника и Управни одбор ВКС са препоруком и мишљењем.
Миодраг Милковић : Тек смо данас усвојили записник са 85. Седнице УО, и мислим да
треба да имамо што мање електронских седница.
Давор Шашић: Електронске седнице су неопходне због хитности.
Небојша Бошњак:Ако смо Да се уради нови модеран Пословник о раду УО.
Александра Плачић: Ја ћу вам послати нацрт новог предлога Пословник о раду УО па
ћемо га заједно дефинисати.

Записник водио секретар ВКС
Кало Жолт, с.р.
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