Записник
са 46. седнице Управног одбора ВКС одржане 10. априла 2012. године у просторијама
Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Весна Вулетић, Зоран Рашић , Миленко Перић и Саша Стокић.
Чланови УО Зоран Маринковић и Снежана Цуцуровић оправдали су своје одсуство
неодложним, претходно преузетим обавезама.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки, секретар Јадранка
Тијанић и стручни сарадници ВКС Сандра Дилкић и Жолт Кало.
Седници су присуствовали позвани председник Етичког комитета Александар Спасовић и
представник Коморе у WVA Зоран Катринка.
Председник УО ВКС Радош Раилић предложио је да се дневни ред седнице допуни
са четири тачке дневног реда. а) Избор члана УО ВКС на Скупштини ВКС. Колегиница
Снежана Цуцуровић је обавестила Комору да подноси оставку на месту члана УО ВКС.
Разлог оставке је, немогућности обављања функције услед новонасталих обавеза на
радном месту. б) “Одлука о набавци против пожарних апарата“ за просторије ВКС. ц)
Изјашњавање члана УО Весне Вулетић о измени правилника о „накнадама за рад органа и
тела ВКС „ д). Српско ветеринарско друштво је упутило допис ВКС „молба за
финансијску помоћ СВД “
Предлог је једноласно прихваћен и седница се одвијала према следећем дневном реду:
ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 45. седнице Управног одбора ВКС одржане 07.03.2012.
године;
2. Иницијатива за регулисање статуса ветеринарских техничара при ВКС;
3. Доношење одлуке о упућивању представника ВКС на FVE Генералну скупштину
јуна 2012. године у Амстердам;
4. Предлог о избору секретара ВКС;
5. Предлог о потписивању Анекса 2 Уговора о пружању адвокатских услуга са
канцеларијом адвоката Зорана Мирковића;
6. Усвајање одлука Етичког комитета;
7. Разматрање предлога са Уређивачког одбора «Ветеринарског гласника»;
8. Молба председника Рашког РО Мише Коларевића за једнократну помоћ
породицама преминулих колега Миомира Вукомановића и Драгана
Милосављевића;
9. Разно
Ад. 1. Записник са 45. седнице Управног одбора од 07.03.2012. године усвојен је
једногласно.
Ад.2. Излагање колеге Зорана Катринке на тему Иницијатива за регулисања статуса
ветеринарских техничара и постављањем истих под надзор ВКС, према препорукама
Светске асоцијације ветеринара.. Кодекс OIE прописује потребу за јасним дефинисањем и
разграничењем улоге ветеринара и радника пара-ветеринарског профила (ветеринарски
техничари и лаборанти). Исти кодекс прописује потребу да рад ветеринарских техничара
буде регулисан од стране ветеринарског статутарног тела ( Коморе). Република Србија је

као члан OIE и потписница аката у обавези да исте примени на националном нивоу и
усклади национално законодавство. Свакодневна пракса указује на одређени број
проблема повезаним са ветеринарским техничарима. Регулисање питања ветеринарских
техничара би осим испуњавања наших обавеза које имамо као чланице OIE, уједно би и
значајно утицало у подизању нивоа функционисања ветеринарске службе у нашој земљи.
Предлог је да се формира радна група коју би чинили представници ВКС, Управе за
ветерину, представник средњих ветеринарских школа, ветеринари из праксе и
ветеринарски техничари. Користан члан ове радне групе би био колега који је радио и као
ветеринарски техничар пре завршених студија. Цео процес се не би водио под именом
лиценцирање, већ би то била регистрација ветеринарских техничара, под окриљем ВКС.
УО Коморе је донео одлуку да се Управа за ветерину и Скупштина ВКС обавесте о овој
иницијативи.
Ад.3. На Генералној скупштини у јуну 2012. године у Амстердаму, представник ВКС
FVE Денис Новак неће бити у могућности да присуствује због приватних обавеза. Уз
закључак да је битно да ВКС има свог представника. Предлог је да ВКС представља
стручни сарадник Сандра Дилкић. Коморе Одлука је једногласно прихваћен.
Ад.4. Избор новог секретара ВКС, поводом одласка у пензију садашњег секретара ВКС
Јадранке Тијанић. Констатовано је да су оба кандидата испунила услове за упражњено
место секретара. Разлика у опису радног места и пословима између секретара и стручног
сарадника је скоро незнатна. Председник ВКС Грго Тиквицки је предложио Кало Жолта
за секретара Коморе. Предлог председника ВКС Грге руководство УО ВКС се гласањем
изјаснило и донело одлуку са (4 гласа за -1 против). Новоименовани секретар ВКС Кало
Жолт ће водити записник са 46. седнице. За добро функционисање Коморе, неопходно је
да се изврши тачна подела рада и задужења унутар ВКС између секретара и стручног
сарадника.
Ад.5. Предлог о потписивању Анекса 2 Уговора о пружању адвокатских услуга са
канцеларијом адвоката Зорана Мирковића. Новим уговором ВКС за извршене адвокатске
услуге, ВКС се обавезује да адвокатима исплаћује укупни заједнички месечни паушални
износ од 25.000,00 динара. У претходном уговору надокнада за адвокатске услуге је
износула 35.000,00 динара. Предлог је једногласно усвојен.
Ад.6. На основу броја пријава које је Комори поднела Управа за ветерину против
ветеринара који раде послове из области Програма мера, и пријава против ветеринара које
су поднете од разних удружења за заштиту животиња, Етички комитет је дефинисао ове
проблеме као веома важне за целу струку. Уциљу превазилажења ових појава председник
Етичког комитета ВКС Александар Спасовић је у свом излагању упознао У.О. са
препорукама које би у знатној мери смањиле број предмета пред Етичким комитетом.
Ове препоруке не би биле обавезујуће. Управни одбор је једногласно прихватио предлог.
Закључено је да су препоруке Е.К. веома користне за колеге, и да се као такве, објаве на
сајту ВКС.
Усвајање одлука Етичког комитета. Управни одбор ВКС је усвојио све одлуке Е.К изузев
предмета «Катарина Мајсторовић» који је враћен на поновно преиспитивање. Поставити
на сајт ВКС све одлуке Е.К. по истеку рока на жалбу.
Ад.7. Разматрање предлога са састнака Уређивачког одбора «Ветеринарски гласник». На
састанку су донете следеће одлуке: 1) Износ годишња претплате на часопис
«ветеринарски гласник» да буде у висини од 3000,00 динара, како за појединце тако и за
фирме, (у претходном периоду претплата је за појединце износила 2000,00 динара,а за
фирме 6000,00 динара). 2) За објављивање радова аутори који су и претплатници
«гласника» плаћају 3000,00 динара а који нису претплатници плаћају 6000,00 динара. 3)
Уколико аутор рада инсистира да му се рад објави на енглеском језику, аутор плаћа

трошкове лектора за превод са српског језика на енглески, и ако је рад написан на
енглеском језику, аутор плаћа трошкове лектора за лекторисање рада са енглеског на
српски језик. Ове одлуке су донете због лоше финансијске ситуације, а све одлуке су
донете у циљу побољшавања истих. Одлучено је да се закаже састанак са проф.др
Витомиром Ћупићем како би се направила детаљна финансијска анализа, и план који ће
омогућити несметано објављивање «ветеринарског гласника».
Ад.8. Молба председника Рашког РО Мише Коларевића за једнократну помоћ
породицама преминулих колега Миомира Вукомановића и Драгана Милосављевића.
Управни одбор са жаљењем констатује да преминуле колеге нису уредно измиривале
своје обавезе у Комори, и да Комора није у финансијској ситуацији да пружи једнократну
финансијску помоћ породицама преминулих колега.
Ад.9. а) Поводом оставке колегинице Снежане Цуцуровић на месту члана УО
ВКС, да стручна служба обавести Скупштину ВКС, и да се на дневни ред уврсти тачка,
„избор новог члана Управног одбора ВКС“. б) По Закону о заштити од пожара, ВКС је
набавила против пожарне апарате за своје просторије. ц) Члан У.О. Весна Вулетић
предложила је измену тачке Правилника која се односи на надокнаду за рад чланова У.О.
ВКС, у висини од 2/3 примања председника Коморе и председника У.О. Предлог који би
се уврстио на дневни ред Скупштине ВКС. Гласањем предлог није прихваћен (1 глас за, 4
гласа против). д) Управни одбор је једногласно донео одлуку, да Комора тренутно није
у могућности да обезбеди непредвиђена финансијска средства за помоћ Српском
ветеринарском друштву. е) Једногласно је одлучено да Комора буде издавач за нову
књигу проф.др Душана Гледића „ ветеринарска хистологија“. ф) Донета је одлука да
Комора набави 3 мобилна телефона за Сандру Дилкић, Александра Спасовића и Кало
Жолта, због обима међусобне комуникације.

Седница је завршена у 14,00 часова.
Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др. вет.,с.р.

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

