Записник
са 51. седнице Управног одбора ВКС одржане 03. децембра 2012. године у просторијама
Ветеринарске коморе Србије са почетком у 13,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Весна Вулетић, Саша Стокић, Божидар Милић, Миленко Перић, Зоран Рашић и Зоран
Маринковић.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки , председник РО Београд III
проф.др Војислав Илић, председник ЕК Александар Спасовић, представник у FVE Денис Новак,
стручни сарадник Сандра Дилкић и секретар Коморе Кало Жолт .
Предлог дневног реда 51. седнице УО прихваћен је једногласано.

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 50. седнице Управног одбора ВКС одржане 23.10.2012. године;
2. Извештај Дениса Новака о активностима ВКС у FVE;
3. Излагање председника РО Београд III, проф.др Војислава Илића на теме „ однос ВКС и
ФВМ“ и „ висина надокнаде за реализоване едукације “;
4. Обавештење о неопозивој оставци Ненада Милојковића на месту члана
Стручног одбора ВКС;
5. Извештај НО Коморе о раду СО ВКС;
6. Одлуке са седнице ЕК одржане 09.11.2012. године;
7. Предлог за измену накнаде за обележавања животиња и таксе за издавање здраственог
уверења;
8. Разматрање мера о колегама који нису стекли услов за продужавање постојећих лиценци .
9. Разно;
а) одлука о именовању делегације за семинар ОИЕ, који се одржава у Казакстану 12-13
децембра 2012 године. Делегација у сазиву председника ВКС Грге Тиквицког и
представника у WVA Зорана Катринке;
б) Молба председника Рашког РО за финансијску помоћ колегиници Дубравки
Миловановић којој је 24.10.2012. године преминуо супруг Славиша Миловановић, такође
колега.
c) Молба Градомира Живковића за солидарну помоћ за лечење ћерке Сандре, рођене 1991
године која болује од неизлечиве болести са дијагнозом фиброзис цистика и има шећерну
болест. У месецу августу је пала у кому и имала крварење из плућа. Обраћам се за
солидарну помоћ, како бих Сандри обезбедио адекватну здравствену негу.

Ад. 1. Записник са 50. седнице УО одржане 23.10.2012. године, једногласно је усвојен.
Ад. 2. Извештај Дениса Новака о активностима ВКС у FVE.
По усвајању званичног записника са седница FVE биће достављен извештај о раду и
остале активности удружења. ВКС је једногласно примљен у чланство статуса посматрача
практичара унутар FVE на период од две године. Након овог периода следи апликација за
статус пуноправног члана, што подразумева и право гласања у секцији. Једна од главних
тема седници FVE је била одговорна употреба антибиотика у свакодневној пракси. Друга
значајна ствар је да је секција која се бави образовањем и едукацијом донела листу
предмета који су неопходни у свим школама и факултетима који су прошли акредитацију

у ЕУ и да се ВКС упути допис за предлог једног заједничког састанка, као и упути
подршка од стране ВКС свим високошколским установама. Процес акредитације
програма за европско школство није кратак период и траје од три до пет година.
Прихваћена је идеја члана УО колеге Божидара Милића, да се пре одржавања било ког
међунардног скупа, УО упозна са дневним редом и темама скупова , као и да се на
претходно одржаној седници УО донесу неки заједнички ставови и закључци везани за
теме о којима ће се разговарати на тим међународним скуповима. Прихваћена је и идеја да
у 2013. години када је седница FVE планирана да се одржи у Словенији, да Србију
делегира више чланова. Сви предлози из ове тачке дневног реда једногласно су
прихваћени.
Ад. 3. Излагање председника РО Београд III, проф.др Војислава Илића.
Проф. др Војислав је указао да накнаде које примају предавачи за едукације у склопу
програмираног усавршавања ветеринара у организацији ВКС ниси адекватно усклађене
условима. Наводећи да није исто да један предавач одржи предавање у трајању од 4 сата и
удаљеном од Београда више стотина км и да добије исту накнаду као када се предавања
одржавају у Београду и трају 2 сата. Констатовано је да је дошло до раста цена горива и да
се оне требају кориговати у складу са Правилником. У даљем излагању споменуте су
чињенице да је именован нови декан на ФВМ у Београду као и могућност унапређења
сарадње између Факултета и Коморе. Разговарало се о излагању Проф. др Војислава о
Лиценци на Златибору. Издвојено је мишљење да је једна најбитнијих тачака дневног реда
Скупштине ВКС план и програм рада Коморе за наредни период као и образовање
ветеринарског кадра као јако битан моменат у унапређење целокупне струке. Као
закључак за тачку дневног реда, констатовано је да се подржава свака иницијатива и да би
било добро да се свако питање и свака иницијатива која има за циљ унапређење струке
достави Комори у виду писаног документа.
10. Ад. 4. Обавештење о неопозивиој оставци Ненада Милојковића на месту члана
Стручног одбора ВКС.
УО ВКС је обавештен о неопозивој оставци Ненада Милојковића.
Ад. 5. Извештај НО Коморе о раду СО ВКС.
Констатован је извештај НО коморе.
Ад. 6. Одлуке са седнице ЕК одржане 09.11.2012. године
На захтев чланаова УО ВКС, гласало се о збирном усвајању све три одлуке донете
од стране Етичког комитета Коморе. (3 гласа за, 1 против и 2 суздржана) . Одлуке Етичког
комитета нису усвојене.
Ад. 8. Разматрање мера о колегама који нису стекли услов за продужавање
постојећих лиценци
У току је период обнављања постојећих Лиценци. ВКС ће поступати по Статуту
ВКС, и све колеге које не поседују Лиценцу биће обавештена ветеринарска инспекција, и
упутити још један допис Министру пољопривреде, где ће бити обавештен о непоштовању
чланова Закона о ветеринарству, као и о томе да је послодавац у обавези и одговоран за
своје запослене ако дође до непоштовања важећих Закона. Одлука је да се и на сајт ВКС
постави обавештење „ Имајући у виду поступак релиценцирања, који је у току, уз
упозорење подсећамо чланове ВКС да, сходно чл.18.4. тачка 4. ДЕП-а, нарочито тешку
повреду Кодекса представља обављање ветеринарске делатности без лиценце, те да ће
према свим члановима који не поседују лиценцу бити предузете мере сходно чл.17 ДЕП-а,
као и да ће о томе бити без одлагања обавештена Управа за ветерину “.

Већином гласава усвојна је одлука.
Ад. 8. Разно;
а) одлука о именовању делегације за семинар ОИЕ, који се одржава у
Казакстану 12-13 децембра 2012 године. Делегација у сазиву председника ВКС
Грге Тиквицког и представника у WVA Зорана Катринке;
Донета је једногласна одлука да трошкови путовања и боравка делегације
плати ВКС.
б) Молба председника Рашког РО за финансијску помоћ колегиници
Дубравки Миловановић којој је 24.10.2012. године преминуо супруг Славиша
Миловановић, такође колега.
Гласањем је донета одлука да се уплати једнократна финансијска помоћ
породици преминулог колеге.
c) Молба Градомира Живковића за солидарну помоћ за лечење ћерке
Сандре, рођене 1991 године која болује од неизлечиве болести са дијагнозом
фиброзис цистика и има шећерну болест. У месецу августу је пала у кому и имала
крварење из плућа. Обраћам се за солидарну помоћ, како бих Сандри обезбедио
адекватну здравствену негу.
Донета је једногласна одлука да се колеги уплати износ од 200.000 динара
као солидарна помоћ.

Седница је завршена у 16,00 часова.
Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др вет.,с.р.

Записник оверава
Председник Управног одбора
Радош Раилић, др вет, с.р.

