Записник 73. Седнице УО

Записник
са 73. седнице Управног одбора. Седница је одржана 18.02.2015.
године у просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у
10,25.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО: Игор Мрваљевић (ИМ)
Потпредседник УО: Денис Новак (ДН)
Чланови: Горан Бајић (ГБ), Сара Савић (СС). Горан Ђорић (ГЂ) и Маја
Андријашевић (МА).
Због раније преузетих обавеза седници није присуствовао Владимир
Крстић (ВК).
Седници су присуствовали: Председник ВКС Радош Раилић (РР),
председник Надзорног одбора Милош Петровић (МП) и секретар
Коморе Жолт Кало (ЖК).
Предлог за допуну дневног реда 73. Седнице УО:
Ад. 11. Допис Управи за ветерину;
Ад. 12. Програм мера;
Предлози за допуну дневног реда прихваћен су једногласно.
ДНЕВНИ РЕД
Усвајање Записника са 72. седнице УО ;
Усвајање Протокола о сарадњи ;
Иницијатива за Правилник за увоз медицинских средстава ;
Пословник о раду представника ВКС у међународним
организацијама ;
5. Чланарина у FVE за 2015 годину ;
6. Одлуке за исплату накнаде путних трошкова и дневница ;
7. Одлука за исплату дневница Зорану Катринки ( Сингапур
26.11.2014. do 01.12.2014) ;
8. Одлука ЕК, и жалба на одлуку;
9. Помоћ удружењима ветеринара ;
10.Помоћ преминулим колегама ;
11. Разно ;
1.
2.
3.
4.
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А.д.1. Усвајање записника са 72 Седнице;
Записник са 72. Седнице УО усвојен је једногласно.
Одлука: Записник усвојен једногласно.
А.д. 2. Усвајање Протокола о сарадњи између Управе за ветерину
и ВКС;
(ИМ): „ Ради бржег и ефикаснијег рада формира се и радна група за
комуникацију и сарадњу (РГКС), које чине 3 члана Управе, председник
ВКС и 2 члана Управног одбора ВКС, које предлаже УО ВКС у
зависности од материје која се разматра, а по потреби се могу
ангажовати и друга лица“
(РР): Шта значи дефинисан?
(МП): Овај предлог се коси са Статутом Коморе. У Статуту ВКС јасно
пише да Ветеринарску комору Србије представља председник ВКС.
(ГБ): Уместо речи „ дефинише“ мој предлог је да стоји „предлаже“.
(ИМ): Тачка 4. Да РГКС предлаже начин комуникације Управног
одбора ВКС и Управе за ветерину, према другим институцијама и
медијима, којима ће да утича на подизање угледа ветеринарске
струке, поготово у кризним ситуацијама.
1.(МА): Давању стручног мишљења и предлагању нацрта закона и
подзаконских аката од интереса за ветеринарску струку.

Ветеринарска
комора Србије

Министарство пољопривреде и заштите
животне средине Управа за ветерину

ПРЕДЛОГ
ПРОТОКОЛА
о сарадњи и комуникацији
Београд, фебруар 2015
У циљу унапређења ветеринарске струке, побољшању положаја
ветеринара као и унапређења јавног здравља у земљи
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1. Ветеринарска Комора Србије, Булевар ослобођења 18, Београд,
(у даљем тексту ВКС) и
2. Министарство пољопривреде и заштите животне средине,
Управа за ветерину, адреса Омладинских бригада бр 1, Нови
Београд, (у даљем тексту Управа)
потписују Протокол о сарадњи.

Протокол о сарадњи обухвата развој и унапређење сарадње Управе и
ВКС и заједничко ангажовање обе стране у :
1. Давању стручног мишљења и предлагању нацрта закона и
подзаконских аката од интереса за ветеринарску струку.
2. Размени искустава и сарадњи са другим организацијама битним
за ветеринарску професију
3. Изради програма развоја ветеринарске струке у Србији у
периоду од 2015. до 2019.
4. Размени искустава током периода преговора са ЕУ
5. Сарадњи на заједничким пројектима који се тичу побољшања
положаја ветеринара. Истраживачки пројекти за одређивање
ризика од појаве професионалних болести специфичних за
ветеринаре, превенција, организација „велнес“ програма за
ветеринаре.
6. Организацији конференција, симпозијума и других догађаја у
области ветерине
7. Истраживању захтева тржишта за професијом ветеринара
Сарадња обухвата међусобну комуникацију, размену информација и
мишљења у вези различитих питања из праксе која утичу
- на положај ветеринара и ветеринарске струке у друштву, као и
- на јавно здравље
Ради бржег и ефикаснијег рада формира се и радна група за
комуникацију и сарадњу (РГКС), које чине 3 члана Управе, председник
ВКС и 2 члана Управног одбора ВКС, које предлаже УО ВКС у
зависности од материје која се разматра, а по потреби се могу
ангажовати и друга лица.
РГКС оперативно разматра, припрема и предлаже решења из овог
протокола.
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Чланови РГКС о свим својим активностима информишу Управни
одбора ВКС (чланови РГКС тела из ВКС) и Директора Управе за
ветерину (чланови РГКС из Управе).
Закључке по обрађеним темама потписују председник ВКС и Директор
Управе, који се објављују на сајту ВКС и Управе.
На састанцима ВКС и Управе као и састанцима РГКС води се
записник.
Састанци се сазивају на предлог једне или друге стране 7 дана раније
док у хитним ситуацијама овај рок износи 2 дана.
Комуникација ВКС и Управе за ветерину се заснива на доброј
ветеринарској пракси и међусобном поверењу, уз следеће постулате
обе стране:
1. Да све информације које поседују у вези одређеног питања или
проблема поделе међусобно преко РГКС у циљу транспарентности
и ефикасности сарадње;
2. Да се на међусобне захтеве одговори у року не дужем од 7 дана,
писмено и електронском поштом.
3. Да Управа преко РГКС обавештава ВКС о одобреним или
планираним акцијама ветеринарске службе – програм мера,
ванредне активности ветеринарских радника и др.
4. Да РГКС предлаже начин комуникације Управног одбора ВКС и
Управе за ветерину, према другим институцијама и медијима,
којима ће да утича на подизање угледа ветеринарске струке,
поготово у кризним ситуацијама.
Појединачне одредбе овог Протокола о сарадњи, које се односе на
међусобне односе страна у Протоколу о сарадњи, могу се мењати или
допуњавати уз обострану сагласност.
Ако обе стране сматрају да треба, овај Протокол о сарадњи може бити
допуњен.
Обе потписане стране изјављују да су заинтересоване да испуне
ставке из Протокола о сарадњи, као и да се редовно састају да би се
извршила евалуација сарадње.
Све евентуалне неспоразуме две стране у Протоколу ће настојати да
реше договором, у духу добрих пословних односа и напретка
ветеринарске струке.
Протоколна сарадња се планира као дугорочна, а Протокол је важећи
од дана потписивања од обе стране у протоколу.
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За активности наведене у овом Протоколу, одговорни су Председник
ВКС од стране ВКС, а у складу са статутом и Директор управе за
ветерину који су и потписници Протокола
Протокол о сарадњи је сачињен је у 4 (четири) истовета примерка, од
којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.
Ветеринарска комора Србије

Управа за ветерину

Председник ВКС

Директор

Радош Раилић, ДВМ

др Дејан Бугарски

Донета је одлука: Коригован
усвојен једногласно.

предлог Протокола о сарадњи је

Закључак: Доставити Управи за ветерину усвојен предлог протокола.
А.д.3. Допис Управи за ветерину за доношење Правилника о
упису медицинских средстава за употребу у ветеринарској
медицини у регистар медицинских средстава за употребу у
ветеринарској медицини.
(ДН): Ми смо испред УВМПС-а послали допис који је био на дневном
реду на прошлој седници УО ВКС. Добили смо одговор од
координатора Владимира Ракетића где се у имејлу поздравља
иницијатива. Добили смо нови предлог Правилника, и постоје 2,3
ствари о којима би се требало продискутовати. Ми из УВМПС-а ћемо
подржати доношење таквог Правилника.
(ГБ): Одакле идеја за такву иницијативу, који је разлог?
(ДН): Не могу легално да набавим плочице, шрафове за ортопедију,
сочиво.
(ГБ):Законска регулатива у Србији по овом питању је јединствена у
свету, где ни један произвођач у свету не испуњава прописане услове
јер ни један произвођач није регистровао своје производе ни у једној
земљи. Овај нови предлог Правилника је још мање примењив од
претходног.
(МА): У Закону о лековима пише да надлежни министар прописује
начине услове за упис у регистар.
(ДН): Не могу да радим мимо закона.
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(ДН): Да се што пре ускладу са Законом донесе Правилник о начину
уписа медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини.
Да ли ВКС подржава иницијативу за предлог колега из удружења мале
праксе за доношење Правилника о начину
уписа медицинских
средстава за употребу у ветеринарској медицини у регистар
медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини.
Донета одлука: 5 гласова за, Горан Бајић против.
(ИМ): Ко је за то да се покрене иницијатива испред Коморе да се ради
на измени и допуни Закона о лековима и медицинским средствима
Донета одлука: 5 гласова за, Горан Бајић није гласао.

А.д. 4 Пословник о раду
организацијама ;

представника ВКС у међународним

Предлог за измену и допуну Пословника о раду представника ВКС у
међународним организацијама:

ПОСЛОВНИК О РАДУ ПРЕДСТАВНИКА ВЕТЕРИНАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У
МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Члан 1
Представници Ветеринарске коморе Србије (у даљем тексту ВКС) у међународним
организацијама дужни су да ВКС представљају компетентно, веродостојно и афирмативно, у
најбољем интересу ветеринарске струке Србије.
Представници ВКС у међународним организацијама своје личне интересе не смеју
стављати испред интереса ВКС.
Члан 2
Представници ВКС међународну организацију у коју су делегирани од стране ВКС на
својеврстан начин представљају у Србији.
Обавеза је представника да међународну организацију представи органима, телима и
чланству ВКС, нарочито допринос који међународна организација и њене активности могу да
пруже унапређењу рада ВКС и ветеринарске струке у Србији.
Представник ВКС у међународној организацији се стара о интерактивности између две
организације.
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Члан 3
Представници ВКС у међународним организацијама
у сарадњи са Стручноадминистративном службом ВКС воде рачуна да годишња чланарина у међународној
организацији буде благовремено измирена.
Члан 4
Представници ВКС у међународним организацијама прате рад међународне организације
и старају се да све битне информације, иницијативе и материјали буду благовремено
припремљени, преведени и достављени Председнику ВКС, УО ВКС и Стручно-административној
служби ВКС.
Обзиром да је добро познавање страног језика један од предуслова за избор представника
ВКС у међународним организацијама, они су дужни да информације и материјале који су у
разумном обиму самостално преведу.
У случају пријема обимног или сложеног материјала из међународне организације,
представници ВКС могу по одобрењу Председника ВКС да ангажују Стручно-административну
службу ВКС за његову обраду, превод и штампу.
Представници ВКС у међународним организацијама дужни су да Председника ВКС, УО
ВКС и Скупштину ВКС обавештавају о новинама и детаљно образложе њихов смисао и значај за
ВКС, као и шта се од ВКС у вези са наведеном тематиком очекује.
Члан 5
Уколико су представници ВКС у међународним организацијама уједно и национални
делегати са правом гласа у Скупштини и/или органима међународне организације, обавезују се да
благовремено обезбеде и припреме предлоге одлука које ће се доносити, да о њима обавесте и
прибаве мишљење и подршку Председника ВКС и УО ВКС, како би својим гласањем по
појединим питањима изнели ставове ВКС.
Члан 6
По позиву на међународне скупове и заседања Скупштине и осталих органа или тела
међународне организације, представници ВКС благовремено извештавају Председника ВКС и УО
ВКС, предочавајући време, место и предмет одржавања скупа.
Одобрење планираних трошкова путовања, боравка и учествовања дају Председник ВКС
и УО ВКС.
Техничку припрему и организацију путовања представника спроводи Стручноадминистративна служба ВКС.
По повратку са скупа, представници ВКС у међународним организацијама предају
примерке материјала са скупа Стручно-административној служби ВКС и подносе финасијски
извештај.
Представницима ВКС за време путовања, боравка и учешћа у активностима
међународних организација у иностранству следују дневнице у складу за законским прописима.
О надокнади евентуалних непредвиђених, а оправданих трошкова за време путовања и
боравка, везаних са учешћем у скупу међународне организације, одлучује УО ВКС, у сагласности
са Председником ВКС.
Члан 7
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По повратку са скупа, представници ВКС у међународним организацијама подносе
извештај у писаној форми Председнику ВКС и УО ВКС.
На првој наредној седници УО ВКС, представници ВКС у међународним организацијама
усмено излажу утиске и предочавају значај дешавања, одлука и иницијатива за рад ВКС и
ветеринарску струку у Србији.
Представници ВКС у међународним организацијама подносе детаљан извештај
Скупштини ВКС о својим активностима и раду међународне организације од значаја за ВКС.
Представници ВКС у међународним организацијама се старају да извештаји, материјали и
иницијативе проистекли из рада међународне организације буду објављени у гласилима ВКС.
Члан 8
У случају спречености представника ВКС да присуствује скупу и учествује у раду
међународне организације, дужан је да о томе благовремено обавести Председника ВКС и УО
ВКС, који одређују замену и о њој обавештавају међународну организацију.
У случају да због обимности и симултаног дешавања програма представник ВКС не може
сам да изврши задатке, може да предложи Председнику ВКС и УО ВКС да делегирају додатне
чланове делегације у потребном броју.
Члан 9
Представници ВКС у међународним организацијама се током целог мандата старају да
резултати рада међународне организације и учешћа ВКС буду обједињени и конзистентно
примењивани у раду ВКС, у најбољем интересу струке у Србији.
У циљу координације, у сарадњи са Председником ВКС и УО ВКС, сви представници
ВКС у међународним организацијама се састају најмање два пута годишње, размењују искуства,
консолидују резултате активности и предлажу заједничке иницијативе за побољшање рада и
јачање улоге ВКС.
Члан 10
Представник ВКС у међународним организацијама може бити смењен одлуком Скупштине ВКС.
Предлог за доношење одлуке о смени представника ВКС у међународним организацијама може
упутити Председник ВКС, УО ВКС или Надзорни одбор у случају кршења Пословника о раду
представника ВКС у међународним организацијама или других аката ВКС, као и наношења штете
угледу ВКС.
Скупштина ВКС одлучује о предлогу за смену представника ВКС у међународним организацијама
на првој редовној седници.
Изузетно скупштина ВКС о овом предлогу може одлучивати и на ванредној седници у складу са
Статутом.)
Члан 11
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, а примењује се наредног дана од дана
доношења.
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Предлог за измену и допуну Пословника о раду представника ВКС у
међународним организацијама усвојен једногласно.
Донета одлука: једногласно
Закључак: Предлог да се Усвојени Пословник о раду представника
ВКС у међународним организацијама буде уједно и предлог за
наредну Скупштину као Правилника о раду представника ВКС у
међународним организацијама
Донета одлука: једногласно

А.д. 5. Чланарина у FVE за 2015 годину ;
(ИМ): Износ годишње чланарине ВКС у FVE за 2015 годину је 6031
евра.
Одлука: Да се чланарина уплати након сагласности Скупштине
ВКС.
Донета одлука: једногласно
Закључак: да се za уплату чланарине у WVA исто сачека сагласност
Скупштине ВКС.
А.д.6. Одлуке за исплату накнаде путних трошкова и дневница ;
А) Исплата припадајућих накнада за путне трошкове и припадајуће
дневнице зa Радоша Раилића :
1. Београд 29.01.2015 .године (1.700,00 + 6500,00)
2. Ваљево 05.02.2015. године (1.700,00 + 5500,00)
3. Београд 11.02.2015 године (1700,00 + 6500,00)
Б) Исплата припадајућих накнада за путне трошкове и припадајуће
дневнице за Игора Мрваљевића :
1. Београд 29.01.2015 .године (1.700,00 + 4000,00)
2. Ваљево 05.02.2015. године (1.700,00 + 5500,00)
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3. Београд 11.02.2015 године (1700,00 + 4000,00)
Ц) Исплата припадајућих накнада за путне трошкове и припадајуће
дневнице зa Горан Ђорића :
1. Београд 29.01.2015 .године (1.700,00 + 6500,00)
Једногласно је донета је одлука за исплату накнаде путних
трошкова и дневница
А.д. 7. Одлука за исплату дневница Зорану Катринки ( Сингапур
26.11.2014. do 01.12.2014) ;
(ИМ): Сачекати док из рачуноводства не добијемо тачан износ који
треба да се уплати
Одлука: је донета једногласно
А.д. 8. Одлука ЕК, и жалба на одлуку;
1.) ЕК је донео одлуку да привремено застене у дисциплинском
поступку до доношења судске пресуде у предмету „ Етиен
Мишић“
2.) Жалба на првостепену одлуку бр.692 донету 24.10.2014. године.
Одлука: Прихвата се жалба на првостепену одлуку бр.692 донету
24.10.2014. године. и враћа предмет ЕК на поновни поступак.
Донета одлука: 5 гласова за, Денис Новак уздржан.

А.д. 9 . Помоћ удружењима ветеринара ;
(РР): На Скупштини је донета одлука да су опредељена средства за
суфинасирање Скупова само у којима је ВКС суорганизатор.
Одлука: Одбија се молба за суфинасирање едукативног скупа,
али да се до Скупштине ВКС донесе предлог Пословника о
критеријуму за суфинансирање скупова у организацији ВКС
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Донета одлука: Једногласно

Ад. 10. Помоћ преминулим колегама ;
Предлог одлике: Одбија се исплата солидарне помоћ породицама
преминулих колега.
Миомир Вукомановић ( бр. лиц. 1821 ) истекла 25.04.2013. године. (
плаћена чланарина 12 месеци за 2007 год, и 2 године накнаде за
лиценцу за 2008 и 2009 годину)
Драган Вукосављевић ( бр. лиц. 1214 ) истекла 25.01.2013. године. (
плаћена чланарина 10 месеци за 2007 год, и 1 године накнаде за
лиценцу за 2008 годину)
Одлука није донета (3 гласа за и 3 гласа уздржана)
(МП): Треба размислити да се макар и у симболичном износу помогну
колеге који нису чланови ВКС.
(РР): Колеге који нису чланови ВКС не може им се исплатити
солидарна помоћ, само чланови ВКС могу користити правну и другу
стручну помоћ.
Ад. 11. Допис Управи за ветерину;
(ИМ). Ради се о допису да крену обуке за поверене послове с обзиром
да је научно наставно веће ФВМ усвојило план обуке.
Одлука: једногласно је донета је одлука
Ад. 12. Програм мера;
(ИМ): Ставови ВКС су изнети Управи за ветерину. Због недостатка
опредељених средстава у буџету одбачен је предлог за повећање
накнада од 10 % за ПМ 2015. Сложили смо се да се службама не
плати вакцинација свиња. Прихваћено је да вакцина иде на терет
државе, а сама вакцинација би ишла на терет власника. Остао је
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споран део који плаћа власник. Сложили смо се да ПМ буде услов за
добијање субвенција. Накнадно смо отишли господина Катанића и то
у следећем сазиву: Маја Андријашевић, Будимир Плавшић, Ненад
Петровић, Радош Раилић и ја, где смо од помоћника министра
затражили да корисници субвенција не могу користити субвенције све
док не ураде комлетан ПМ. Свих петоро смо били јединствени и
заузели смо исти став. У недељу смо имали састанак у Краљеву,и
моја замерка председнику ВКС што је организован састанак само са
неким регионалним одборима. Предлог председника ВКС је да
организујемо заједнички састанак са представницима МПЗЖС са
председницима РО Коморе.
(МА): ПМ је само један од послова у једној ветеринарској станици.
Закључак: Да се организује заједнички састанак са представницима
МПЗЖС са председницима РО Коморе.
Ад. 13. Разно- 1) Допис Владимира Крстића ;
Одлука : Да се расправља о допису Владимира Крстића (3 за, 2
против и 1 уздржан)
Одлука није донета.
Закључак: На наредној седници УО да се разматра допис.
Ад. 13. Разно -2) Финасијска помоћ из РО Беград 2 за лечење
колеге Владимира Николајевића.
Одлука: разматрати на наредној седници УО
Одлука донета једногласно
Ад.13-Разно 3) Затражити од ФВМ допис, где се Комора
обавештава да ФВМ из Београда у потпуности преузима
Ветеринарски Гласник.
Одлука усвојена једногласно.
Ад.13-Разно 4) Пријава за покретање Дисциплинског поступка из
севернобачког РО
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(СС) : Да ли је достављена ВКС пријава за покретање Дисциплинског
поступка из севернобачког РО против одређених колега?
(РР): У Комору је стигао захтев за покретање дисциплинског поступка.

седница се завршила у 15,00.

Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др вет ,с.р.

Записник оверава
Председник Управног одбора
Игор Мрваљевић, др вет, с.р.

