Записник
са одржане 89. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије.
Седница је одржана 08.05.2018. године у просторијама Ветеринарске
коморе Србије са почетком у 10,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник УО: Миодраг Милковић
Потпредседник УО: Небојша Бошњак
Чланови: Мирослав Дабић, Милан Ђорђевић, Владимир Пауновић,
Драгана Бајић и Ненад Петровић.
Седници су присуствовали: Председник ВКС Давор Шашић, секретар
Коморе Кало Жолт.
Председник Управног одбора Миодраг Милковић предложио је следећи
дневни ред за 88. седницу Управног одбора:
1.Актуелна ситуација у ветерини;
2.Настали проблеми око накнада за обележавање и издавање уверења
о здравственом стању животиња;
3.Посредовање око обрасца за В.О;
4.Разно.
Миодраг Милковић: Да ли има предлога за допуну дневног реда?
А)Милан Ђорђевић: Предложем да прва тачка дневног реда буде
усвајање записника са 88. седнице УО. Није ми јасна тачка 1 предложеног
дневног реда.
Б)Давор Шашић: Покренута је иницијатива за формирање сталне
комисије која ће се бавити егзотичним кућним љубимцима, дивљачима и
ловством у оквиру ВКС.
Ц)Давор Шашић: Да се лимитира максималан износ који ће се
исплаћивати предавачима у оквиру програмиране едукације у износу до
16.000 динара. Одлука је донета на 65. седници у 2014. години где је
наведено да се за један сат предавања у оквиру програмиране едукације
ВКС предавачу исплаћује 4.000 динара. Предлажем да се та одлука допуни
са “ а да је максималан износ који ће се исплаћивати предавачима до
16.000 динара.
Д)Миодраг Милковић: Покрећем иницијативу за одржавање састанка
ВКС , Управе за ветерину и Агенције за лекове у вези промета лекова на
црно.
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Ненад Петровић: Агенција за лекове има надлежност само за легалне
токове лекова. Инспекција контролише токове илегалног промета лекова.
Миодраг Милковић: Иницијатива за одржавање састанка ВКС , Управе за
ветерину и Агенције за лекове у вези промета лекова.
Е)Миодраг Милковић: Професор Војислав Илић је затражио да се
обрати УО ВКС. Предлажем да то буде под тачком разно.
Ф) Миодраг Милковић: Саопштење ВКС, тј ; апел да се смрзнуто
месо продаје на тржишту као свеже месо. Гласањем није прихваћен
предлог за допуну. ( 2 гласа за , 3 против)
Усвојен допуњен дневни ред 89. седнице Управног одбора ВКС

Дневни ред:
1. Усвајање записника са 88. седнице УО;
2. Актуелна ситуација у ветерини;
3. Настали проблеми око накнада за обележавање и издавање
уверења о здравственом стању животиња;
4. Посредовање око образаца за В.О;
5. Формирање сталне комисије која ће се бавити егзотичним
кућним љубимцима, дивљачима и ловством у оквиру ВКС.
6. Допуна одлуке о максималној висини накнаде која ће се
исплаћивати предвачима у оквиру програмиране едукације ВКС
у износу до 16.000 динара;
7. Иницијатива за одржавање састанка ВКС , Управе за ветерину и
Агенције за лекове у вези промета лекова;
8. Разно;

Ад.1. Усвајање записника са 88. седнице УО;
Одлука: Записник је једногласно усвајен.
Ад.2. Актуелна ситуација у ветерини;
Небојша Бошњак: Евидентан је драстичан пад сточног фонда.
Милан Ђорђевић: По мени један од актуелних проблема је увођење нове
апликације за овце у Програму мера. Ставка која није обавезујућа за
ветеринарску струку јер та ставка није била предмет када је расписан
конкурс. То је додатни рад и све има своју цену. По мени је то један од
актуелних проблема у ветерини. Држава је наметнула нову апликацију а за
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тај актуелни проблем где ветеринар мора да уноси податке појединачно за
сваку овцу, и где систем често неће да прихвати унос података због
преоптерећења , по мени ту морамо да нађемо решење. За сточни фонд, то
држава треба да има стратегију. Ми треба да решавамо проблем
ветеринара а не државе.
Миодраг Милковић: Проблем наше струке у Европи је што се храна
производи корперацијски а ветеринари се изтискују, Пољска, Чешка,
Словачка. Предлажем да ВКС упути допис МПШВ, Одбору за
пољопривреду да дамо подршку малим и средњим газдинствима.
Давор Шашић: Допис је послат у вези проблема око додатног ангажовања
ветеринара за обележавања оваца. Не видим проблем да се упути један
допис за подршку малих и средњих газдинства.
Одлука једногласно усвојена: ВКС да упути допис Одбору за
пољопривреду за подршку малим и средњем газдинствим. Нацрт дописа
припремиће Миодраг Милковић.
Ад.3.Настали проблеми око накнада за обележавање и издавање
уверења о здравственом стању животиња;
Да се ВКС поводом насталих проблема око вођење евиденција обрати
Управи за ветерину, и локалној самоуправи и да се поједностави наплата
потраживање ветеринара од власника животиња.
Одлука једногласно усвојена:
Ад.4.Посредовање око образаца за В.О;
Ненад Петровић: Заказати састанак са шефом пољопривредне инспекције и
Управе за ветерину и затражити један прелазни временски период за
примену нових блокова.
Одлука једногласно усвојена:
Ад.5. Формирање сталне комисије која ће се бавити егзотичним
кућним љубимцима, дивљачима и ловством у оквиру ВКС.
Једногласна одлука о формирању сталне Комисије.
Ад.6. Допуна одлуке о максималној висини накнаде која ће се
исплаћивати предвачима у оквиру програмиране едукације ВКС у
износу до 16.000 динара
Једногласна донета одлука
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Ад.7. Иницијатива за одржавање састанка ВКС , Управе за ветерину и
Агенције за лекове у вези промета лекова.
Контрола промета лекова на црно је у надлежности искључиво инспекције
и полиције.
Ад.8. Разно
Војислав Илић: Да ми се појасни око броја чланова и предтавника у
Скупштини ВКС.
Милан Ђорђевић: На сваких 20 чланова иде један представник у
Скупштини а који мора да има лиценцу. Члан без лиценце може да гласа
али не може да буде биран.
Сатанак се завршио у 11, и 30.
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