Записник
са 9. седнице Управног одбора ВКС одржане 14. децембра 2007. године у
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11 часова.
Присутни:
Радош Раилић, председник УО
Нестор Бабин, потпредседник
Чланови: Ненад Милојковић, Грго Тиквицки, Саша Стокић и Бранка Видић.
Одсутни: Јелица Узелац, због изненадних обавеза на послу.
Састанку су присуствовали председник Надзорног одбора Владимир Богдановић и
секретар Коморе Јадранка Тијанић. Председник ВКС Зоран Рашић, оправдано
одсутан.
Седницу је отворио и водио председник Управног одбора Радош Раилић према
усвојеном предлогу Дневног реда:
1. Разматрање записника са седнице Управног одбора од 26. октобра 2007.
године;
2. Сарадња са Управом за ветерину (заштита интегритета ветеринара, захтев за
обезбеђење редовног термина за састанак са Директором Управе, вођење
евиденције по Програму мера и др.);
3. Издавање Лиценци;
4. Припрема за израду новог Ценовника услуга;
5. Активности Коморе између две седнице УО
6. Финансијско стање;
7. Разно.
Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 26.10.2007. године прихваћен је без
примедби.
Ад. 2. Сарадња са Управом за ветерину један је од кључних услова за добро
функционисање Ветеринарске коморе Србије, стога су представници у Управном
одбору разматрали све аспекте досадашње сарадње са Управом и актуелне
проблеме. У расправи су учествовали сви присутни чланови Управног одбора и у
складу са чланом 4., тачкама 7, 11, 12 и 13. Статута ВКС закључили да се Управи
за ветерину упути допис у којем би се захтевало да Управа:
- у складу са Правилником о спровођењу Програма мера за 2007. годину и
Законом о ветеринарству поштује законитост и да јој се укаже на све
пропусте који су направљени у планирању и спровођењу Програма мера за
2007. годину;
- временски ограничи акцију бесплатног вакцинисања паса против беснила;
- Комору активно укључи у доношење Програма мера за 2008. годину;
- пре расписивања аукција за продају јавних ветеринарских станица јавно
објавити дуговања Министарства према ветеринарским станицама, које су у
процесу приватизације, односно да пре продаје исплатити сва дуговања;
- утврди редован термин једном у два месеца када би Директор примао
представнике Коморе.

Имајући у виду све пропусте у спровођењу Програма мера за 2007. годину Управни
одбор је једногласно закључио да Ветеринарске станице не могу бити одговорне за
евентуалне слабије резултате акције. За то постоје многи објективни разлози:
пропуштени оптимални рокови, почетак рада у последњем кварталу, неповољни
временски услови, лоше спроведена организација и планирање потребних
средстава, што ће све утицати на резултате рада.
Расправљајући о проблемима који се јављају у вези вођења различитих евиденција,
(електронски и писано) како у погледу садржаја, тако и обима, било је доста
примедби и сугестија, па је у складу са чланом 4., тачка 12 Статута ВКС Управни
одбор закључио да се Управи упути захтев да се у израду будућих правилника
укључе чланови Коморе.
На састанку се посебна расправа водила око недавног случаја напада на
ветеринарског инспектора Василија Рајчевића у Чачку. Констатовано је да овакви
случајеви у последње време нису реткост и да треба најенергичније захтевати да се
заштити интегритет колега. Од Управе треба тражити да иницира допуну
Кривичног закона са посебном тачком која санкционише ову врсту прекршаја.
Истовремено је закључено да се Управни одбор обрати колеги Рајчевићу и изрази
жаљење због немилог догађаја и обавести га да је ВКС спремна да на његов захтев
предузме одговарајуће кораке и пружи материјалну подршку у обезбеђењу правне
помоћи.
У допису који ће се упутити Директору Управе треба замолити да се на достављене
предлоге и захтеве одговори у писаној форми.
Ад.3. У складу са чланом Правилника о лиценци за обављање ветеринарске
делатности Управни одбор ВКС донео је Одлуку о додели лиценци свима који су
почевши од 14. новембра 2007. године поднели Захтев за издавање лиценце и
приложили одговарајућу документацију. На основу ове одлуке, председник ВКС
треба да потпише заједничко решење, којем треба прикључити списак свих којима
је лиценца издата. Све издате лиценце биће унете у Регистар лиценци.
Договорено је да се, у колико то буде технички могуће, прве лиценце поделе у
последњој недељи децембра 2007. године.
Због недоумице каква је то Изјава која се у Захтеву води под тачком 7. и да ли је
већ истекао рок од 60 дана у коме је треба приложити, закључено је да је то лична
Изјава којом се под моралном одговорношћу тврди да подносиоц захтева нема
забрану обављања ветеринарске делатности и да се против њега не води кривични
поступак. Договорено је да се на овој изјави не инсистира до 31. децембра, а да се
објашњење ове тачке постави на сајт Коморе.
Разматрајући дописе пристигле у Комору у вези издавања лиценци закључено је да
се колегама из Јужнобачког округа одговори да су питања која су поставили
решена Законом о ветеринарству, Статутом и Правилником о лиценци. Када се
буде за пет година продужавала лиценца, то ће моћи урадити онај ко испуни услове
које прописује Правилник о стручном усавршавању, а у овом тренутку сви, који
имају диплому неког од факултета ветеринарске медицине и положен стручни
испит, као и остала потребна лична документа, прописана Правилником, имају
право да лиценцу добију. Колегама из осигуравајућег друштва «ДДОР Нови Сад»
треба одговорити да доктори ветеринарске медицине запослени у осигуравајућим
друштвима нису изузети из процеса добијања лиценце и да, и они, због

специфичности својих послова, имају право и обавезу да поднесу Захтев за
издавање лиценце.
Ад.4. Управни одбор је прихватио сугестију да се рок одржавања регионалних
скупштина помери за крај јануара, јер је већина колега била максимално
ангажована око спровођења Програма мера, па није било могуће одржати
скупштине. Крајем јануара стићи ће, са извештајима о раду РО, и предлози за
измене и допуне Ценовника, па је реално очекивати да се у фебруару има нови
предлог.
Ад.5. О активностима Коморе између две седнице кратак извештај поднела је
секретар Јадранка Тијанић.
- Седница Стручног одбора одржана је 14. новембра 2007. године. Записник
са ове седнице достављен је члановима УО у материјалима за седницу. Чека
се сагласност Министарства надлежног за послове ветерине да би се објавио
Конкурс за достављање програма континуиране едукације у 2008. години.
Имајући у виду иницијативу Коморе за промену члана 21. «Правилника о
условима у погледу објеката .....» и усмени предлог Министарства је да се
доставе и друге примедбе на овај Правилник, Управни одбор је закључио да
се Стручном одбору проследи овај предлог.
- Предложен је састав појединих комисија које би требале према одлуци
Скупштине Коморе да се ангажују у решавању појединих проблема у
одређеним областима ветеринарске делатности и израду Правилника.
Управни одбор је због недостатка времена за квалитетну расправу
предложио да се о формирању радних група донесе одлука на наредној
седници.
- Питање функционисања и организовања рада на пословима за часопис
«Ветеринарски гласник» такође је одложено, имајући у виду да је потребно
решити и питање организовања рада информативног гласила Коморе.
Ад.6. Извештај о финансијском пословању Коморе у периоду јануар-новембар
саставни је део записника и УО је само примио овај материјал, а о њему ће се на
наредној седници дискутовати.
Ад. 7. Под тачком Разно договорено је да се за јавну седницу УО на којој ће се
доделити прве лиценце предвиди коктел за све присутне (100-150 учесника). Треба
предвидети да се на овој седници поделе календари (300), оловке (3000) и упаљачи
(500). Након ове седнице преостале количине би служиле као презентација.
Одобрава се председнику да део планираних материјалних трошкова определи за
ову намену.
Управни одбор овластио је секретара да прикупи три понуде за адаптацију
просторија Коморе и у сарадњи са председником ВКС одлуче о најприхватљивијој.
Председник Надзорног одбора приметио је да Правилник о раду НО није
постављен на сајту Коморе и затражио да се то исправи.
Покренуто је питање ко је одобрио председнику Етичког комитета, да пре него је
добијена сагласност Министарства на Правилник ЕК, свим члановима пошаље
кратак коментар (са предлозима за решење) сваког до сада пристиглог предмета за
ово тело Коморе. Оваква исхитрена одлука је довела до непријатних ситуација и
непотребног правдања неких колега. Управни одбор је закључио да се сви изабрани
чланови органа и тела Коморе упозоре да се при свом раду придржавају Статута и

других нормативних аката Коморе, како би ускладили свој рад. Овај допис треба
упутити председнику Коморе, председнику и члановима ЕК и свим председницима
РО.
Седница је завршена у 15,40 часова.
Записник водила
Јадранка Тијанић, др. вет.с.р.
вет. с.р. Секретар ВКС
Управног одбора

Записник оверава
Радош Раилић, др.
Председник

