Записник
са 53. седнице Управног одбора ВКС одржане 26. фебруара 2013. године у
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Весна Вулетић, Саша Стокић, Божидар Милић, Миленко Перић, и Зоран
Маринковић. Одсуство са 53.седнице УО ВКС оправдао је Зоран Рашић.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки и представник ВКС
у WVA Зоран Катринка и секретар Коморе Кало Жолт .
Предлог да се допуни дневни ред 53. Седнице УО ВКСна предлог Зорана
Катринке под тачком 9. дневног реда „Припрема поводом PVS анализе ВКС“ и
под тачком 10. „ предлог ФВМ из Београда и ВКС око сарадње везане oko
Tempus пројекта“ једногласно је прихваћен. Предлог председника ВКС да се
дневни ред прошири са тачком 11. „ одређивање датума одржавања
Скупштине ВКС“. Једногласно су прихваћени предлози за допуну дневног реда
53. седнице УО ВКС.
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 52. седнице Управног одбора ВКС одржане
25.01.2013. године;
2. Разматрање и усвајање новог Правилника о раду стручне службе
Коморе и систематизацији послова запослених у ВКС;
3. Предлог потписивања Анекса бр.3 Уговора о пружању адвокатских
услуга са канцеларијом адвоката Зорана Мирковића;
4. Разматрање Финансијског извештаја ВКС за 2012. годину и план за
2013. годину;
5. Извештај председника комисије ЕК предмета бр. 235, поводом
пристигле жалбе на одлуку ЕК ВКС;
6. Предлог исплате накнаде за путне трошкове и накнаде за
реализиоване едукације предавачима у склопу програмиране
едукације ветеринара;
7. Суфинансирање предстојећих едукативних Скупова;
8. Разно;
9. Припрема поводом PVS анализе ВКС;
10. Предлог ФВМ из Београда и ВКС око сарадње везане oko Tempus
пројекта;
11. Одређивање датума одржавања Скупштине ВКС

Ад. 1. Усвајање записника са 52. седнице Управног одбора ВКС одржане
25.01.2013. године;
Записник са 52. седнице Управног одбора ВКС одржане 25.01.2013. године
једногласно је усвојен.

Ад. 2. Разматрање и усвајање новог Правилника о раду стручне службе
Коморе и систематизацији послова запослених у ВКС;
По Закону о раду све радне организације су у обавези да донесу Правилник о
раду. Правни заступник Коморе указао је на пропуст наводећи да ВКС нема
Правилник о раду стручно-административне службе као ни Правилник о
систематизацији послова запослених у Комори. На основу ових Правилника биће
потписани нови уговори о раду свих запослених у ВКС. Правилник је достављен
на увид запосленима у Комори. У Правилнику о систематизацији послова
запослених у Комори код члана 8. Став I, тачка 1. брише се реч „друштва“, и код
члана 8. тачка 1. Код „описа послова секретара“ брише се реч „ руководи „ а код
„услова“ брише се у целини и гласи „ УСЛОВИ: школа: минимум VII степен стручне
спреме ветеринарске струке, са посебним организационим способностима, које ће
ближе бити одређене условима конкурса. Под тачком 8. став II код услова за
радно место Стручног сарадника брише се цео став, и додаје УСЛОВИ: школа:
минимум VII степен стручне спреме. Ближи услови биће одређени условима
конкурса. Под тачком 8. Код описа услова за шефа рачуноводства брише се цео
став и додаје УСЛОВИ: VI степен стручне спреме економске струке, искуство: 1
година радног искуства у оквиру струке док ће додатни услови бити одређени
условима конкурса. Под тачком 8. Код описа услова за радно место аналитичара
рачуноводства брише се цео став и додаје УСЛОВИ: школа: минимум IV степен
стручне спреме економске струке, искуство: најмање 1 година у оквиру струке.
Додатни услови бити одређени условима конкурса. Под тачком 8. Код описа
услова за радно место Техничко-логистичког оперативца код услова за радно
место брише се цео став и додаје УСЛОВИ: школа: минимум IV степен стручне
спреме. Додатни услови биће одређени условима конкурса. Предлози си
гласањем усвојени.
Ад.3. Предлог потписивања Анекса бр.3 Уговора о пружању адвокатских
услуга са канцеларијом адвоката Зорана Мирковића;
По побољшању опште финансијске ситуације у ВКС, омогућени су услови за
потписивање новог анекса уговора са адвокатском канцеларијом «Мирковић».
Гласањем са 4 гласа «за» прихваћен је предлог председника УО за исплату
накнаде на месечном нивоу за услуге адвокатске канцеларије у износу од
40.000,00 динара, док са 2 гласа «за» предлог члана УО Весне Вулетић да се
адвокатске услуге исплаћује износу од 30.000 динара на месечном нивоу није
усвојен.
Ад.5. Извештај председника комисије ЕК предмета бр. 235, поводом
пристигле жалбе на одлуку ЕК ВКС;
Након разматрања писаног извештаја председника комисије ЕК ВКС Петра
Поповића по предмету бр. 235, УО је гласањем донео одлуку (5 за и 1 уздржан),
где се Жалбе бр. 639 и бр. 640 по члану.24 тачка 2. Дисциплинско Етичком
Правилника одбацују као неосноване и потврђује се првостепена одлука ЕК по

предмету бр. 235. Ова одлука је коначна, сходно чл.24. став 6. ДисциплинскоЕтичког Правилника Ветеринарске коморе Србије.
Ад.6. Предлог исплате накнаде за путне трошкове и накнаде за
реализиоване едукације предавачима у склопу програмиране;
На седници УО је донета једногласна одлука да се накнада за путне трошкове
предавачима у склопу програмираног усавршавања ветеринара у организацији
ВКС исплаћују у висини који примају и остали чланови тела и органа ВКС. Одлука
о висини накнаде за путне трошкове је донета на 50. седници УО, и то у износу од:
до 50 км
до 100 км
до 200 км
до 300 км
преко 300 км

1000 динара
2000 динара
4000 динара
5500 динара
6500 динара

Ад.7. Суфинансирање предстојећих едукативних Скупова;
Потпредседник УО Коморе Саша Стокић који је уједно и члан „удружења мале
праксе Србије“ изнео је предлог о сарадњи где би Комора суфинансирањем
омогућила одржавање појединих едукативних Скупова, а за узврат би добила
одређен број котизација кије би могла да подели заинтересованим колегама,
првенствено студентима. Закључено је да је неопходно да се утврде тачни услови
и критеријуми под којим би организатори скупова могли да затраже финансијску
помоћ и ком износу би била та помоћ и да се критеријуми поставе на сајт ВКС.
Изнет је и став да Комора првенствено треба да помогне својим већ оформљеним
удружењима. Председник ВКС Грге Тиквицког је предложио да Комора организује
и финансира своје Скупове као што је едукативни скуп у Врњачкој Бањи који ће се
одржати 27.априла на светски дан ветеринара.
Ад.9.Припрема поводом PVS анализе ВКС;
Представник ВКС у WVA Зоран Катринка је изнео у свом излагању да ће
Експертска група OIE за PVS анализу боравити у Србији од 11.-25.03.2013. У
складу са чланом 3.2.12. Кодекса о здрављу сувоземних животиња, биће
извршена и анализа рада ВКС. Екипа стручњака OIE је заказала састанак са
представницима ВКС за 14.03.2013. у 9.00 сати. Они ће разматрати усклађеност
ВКС са стандардима OIE и то:
1. Циљевe и функције ВКС;
2. Законски основ, аутономију у раду и функционалне капацитете ВКС;
3. Састав и представљање чланства у органима и телима ВКС;
4. Одговорност и транспарентност у доношењу одлука;
5. Изворе и управљање финансијским средствима ВКС;
6. Управљање програмима обуке и континуиране едукације

Присутни треба да буду припремљени и да по потреби, а на основу питања
експерата OIE, изложе кључне функције, начин и резултате рада органа и тела
којим руководе. Уводно излагање и представљање структуре и функција ВКС ће
обавити Др Зоран Катринка. Даљи ток састанка ће се водити према PVS
процедури OIE на основу питања и захтева експертске групе OIE. Превођење ће
бити обезбеђено.
Ад.10. „ Предлог ФВМ из Београда и ВКС око сарадње везане oko
Tempus пројекта“
Зоран Катринка је заступао ВКС на заједничком састанку са представником
ФВМ из Београда Проф. др Данијелом Кировски и Иваном Ивановићем око
сарадње у вези Tempus пројекта. У пројекат би били укључени и факултети из
региона, као што су ФВМ из Љубљане, Беча. Одлука УО да ВКС не располаже са
слободним ресурсима и да не може да учествује у поменутом пројекту.
Ад.12. Одређивање датума одржавања Скупштине ВКС
Донета је одлука да датум одржавања редовне Скупштине ВКС буде
20.04.2013. године.
Ад.8. Разно
Након разматрања пристиглих дописа где колеге због здраствених проблема
нису испунили бодовни услов за продужавање лиценце, и траже од УО да им се
омогући продужавање лиценцe. Донете су једногласне одлуке да се Колегама
Радославу Милановићу из Аранђеловца бр. лиценце 0816 и Деспотовић Весни бр.
лиценце 0885 и Бранку Марковићу бр.лиценце 1033 омогући продужавање
постојећих лиценци јер су због здраствених проблема били спречени да остваре
бодовни услов.
Седница је завршена у 15,00 часова.
Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др вет ,с.р.

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

