Записник
са 40. седнице Управног одбора ВКС одржане 14. јула 2011. године у просторијама
Ветеринарске коморе Србије са почетком у 12,00 часова.
У раду седнице су учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Весна Вулетић, Миленко Перић, Зоран Рашић, Саша Стокић и Снежана
Цуцуровић. Седници није присуствовао Зоран Маринковић због службене
спречености.
У раду седнице учествовао је председник ВКС Грго Тиквицки и секретар Коморе
Јадранка Тијанић.
Председник Управног одбора Радош Раилић отворио је седницу и предложио на
усвајање достављени дневни ред. Члан УО Весна Вулетић предложила је да се
дневни ред прошири тачком „Предлог за измену и допуну Правилника о накнадама
за рад чланова органа и тела ВКС“. Предлог је једноласно прихваћен и седница се
одвијала према следећем дневном реду:
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са седнице Управног одбора од 16.05.2011. године;
2. Одлука о пријему стручног сарадника у ВКС по Конкурсу од 25.05.2011.
године;
3. Изјашњење УО о одлуци Етичког комитета у предмету проф.Драгана
Вуковића;
4. Информација о Закључку Комисије за заштиту конкуренције;
5. Предлог за измену и допуну „Правилника о накнадама за рад чланова
органа и тела ВКС“
6. Разно.
Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 16.05.2011. године усвојен је
једногласно.
Ад. 2. Управни одбор је на седници од 16.05.2011. године донео одлуку да се
распише конкурс за пријем сручног сарадника у ВКС. Конкурс је расписан
25.05.2011. године. На Конкурс се пријавио 21 кандидат, четири кандидата нису
успуњавали услове, а на разговоре је позвано 17 кандидата. Председник Коморе
именовао је Комисију за избор у саставу: Радош Раилић, Зоран Рашић, Саша
Стокић, Грго Тиквицки и Јадранка Тијанић која је на првом састанку разговарала са
свих 17 кандидата. На други разговор позвано је седам кандидата са којима је на
два састанка обављен и други разговор. Због годишњих одмора овим састанцима
нис присуствовали Зоран Рашић и Јадранка Тијанић. Комисија је била у великој
дилеми јер су сви кандидати испуњавали услове. Донета је одлука да се УО
предложе два кандидата, који су прихватили да њихова оквирна плата буде 40.000
динара, што би у бруто износу била садашња плата секретара који одлази у пензију
од априла 2012. године. На тај начин укупна средства за личне доходке запослених
у Комори се неће битно променити јер од 1.октобра 2011. у пензију одлази и шеф
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рачуноводства, а прерасподелом послова неће се примати нов радник. Комисија је
предложила да се приме Жолт Кало и Сандра Дилкић. Адвокатска канцеларија
Коморе дала је мишљење да нема законске препреке да се приме два кандидата
уместо једног, како је то конкурсом назначено, ако УО прихвати образложење
Комисије. Чланови Комисије су се појединачно изјашњавали о утисцима који су
предложени кандидати на њих оставили.
Управни одбор је једногласно прихватио предлог Комисије да се Жолт Кало и
Сандра Дилкић приме на одређено време – шест месеци. У овом периоду би
требали да се оспособе за обављање основних послова у Комори, а на основу
показаних квалитета секретар ће Управном одбору препоручити кандидата за
секретара. О избору секретара одлучиваће Скупштина на предлог УО. Коначну
одлуку о почетку рада стручних сарадника донеће председник Коморе на основу
расположивих финансијских средстава, имајући у виду да је финансијским планом
за 2011. годину било предвиђено додатно финансирање једног човека четири
месеца.
На предлог председника Управног одбора донета је једногласна одлука да се
учесницима из унутрашњости, који су позвани на разговор са Комисијом за пријем
стручног сарадника по Конкурсу ВКС од 25.05.2011. године, признају путни
трошкови према члану 3. Правилнику о накнадама за рад чланова органа и тела
ВКС.
Путни трошкови признају се Браниславу Ружићу из Зрењанина, Драгану
Крсмановићу из Крушевца и Владимиру Павићу из Ваљева (долазио два пута на
разговор).
Ад. 3. Изјашњење УО о одлуци Етичког комитета у предмету проф. Драгана
Вуковића стављено је поновно на дневни ред УО јер су на претхдној седници три
члана УО тражила да се упознају са предметима пријава. Комплетне документација
достављена је Весни Вулетић, Миленку Перићу и Снежани Цуцуревић. Пре
изјашњења председник УО Радош Раилић подсетио је колеге на процедуру
изјашњавања УО у првостепеном поступку који се води пред Етичким комитетом и
потреби да се председнику и члановима Етичког комитета укаже пуно поверење за
начин вођења и одлуке које доносе. У колико се по истом предмету покрене
другостепени поступак Управни одбор може захтевати детаљна објашњења и сву
документацију.
Управни одбор је једногласно потврдио одлуку Етичког комитета да се на основу
Дисциплинско етичког правилника ВКС проф. Драгану Вуковићу упути „јавна
опомена“ због три пријаве ЕК.
Ад. 4. Члановима УО дата је информација о Закључку Комисије за заштиту
конкуренције у предмету који Комора води пред Управним судом у вези изрицања
казне због доношења спорног «Ценовника минималних цена ветеринарских
услуга». Закључак Комисије је да се са плаћањем казне сачека док се не донесе
пресуда Управног суда коме се Комора жалила преко пуномоћеника – «Адвокатске
канцеларије Мирковић».
Ад. 5. Весна Вулетић предложила је измене члана 5. Правилника о накнадама за
рад чланова органа и тела ВКС, односно предлога да сви чланови УО примају
месечну надокнаду. Констатовано је да је овај Правилник промењен на седници УО
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10.03.2011 године у делу који се односио на дневнице и трошкове путовања
чланова Управног одбора (чл.3) јер су ти износи одређени 2007. године. Такође је
због измењене ситуације избором новог председника који има веће путне тошкове
у односу на претходног, договорено да се промени члан 4. и да месечна надокнада
за председника Коморе и председника УО буде 100% просечне бруто зараде по
запосленом у Републици. Председник УО подсетио је да све евентуалне измене
морају да се уклопе у усвојени финансијски план за 2011. годину.
За следећу седницу председник УО припремиће потпуну информацију о стању
утрошених средстава предвиђених за Управни одбор и какве су евентуалне
финансијске могућности да се нешто мења.
Ад. 6. Разно
а) Зоран Рашић је предложио да се при Комори формира Удружење ветеринара
судских вештака а повод је управо завршени конкурс који је Министарство правде
расписало за избор судских вештака. Из објављеног списка констатовао је да за
целу Србију постоје само 33 судска вештака ветеринарске струке, што је веома
мало. Овакав вид активности може ветеринарима да донесе веома добар годишњи
приход.
Прихваћена је иницијатива да се формира Удружење ветеринара судских вештака.
Такође је закључено је да се Комора обрати Министарству правде и за
ветеринарску струку тражи накнадни упис вештака, а да Комора анимира колеге да
се пријаве.
Седница је завршена у 13,45 часова.
Записник водила
Секретар ВКС
Јадранка Тијанић, др. вет.

Записник оверава
Председник Управног одбора
Радош Раилић, др вет.мед.
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