ЗАПИСНИК
са 1. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије одржане 2. фебруара 2007. године у
12,00 часова у Сали за седнице Факултета ветеринарске медицине у Београду.
Седници су присуствовали:
Председник Управног одбора Радош Раилић, дипл.вет.;
Потпредседник УО Нестор Бабин, дипл.вет.спец.;
Чланови УО: др Бранка Видић, професор, представник ЈВС;
Ненад Милојковић, дипл.вет.; Саша Стокић, дипл.вет. и Грго Тиквицки, дипл.вет.спец.,
представници ветеринарских организација у Управном одбору.
У раду седнице учествовали су др Зоран Рашић, председник ВКС и Јадранка Тијанић, секретар
ВКС.
Одсуство у раду седнице је оправдао Славољуб Станојевић, дипл.вет., представник
Министарства у Управном одбору, због раније преузетих обавеза и заказаних састанака.
Потпредседник Нестор Бабин се уочи саме седнице извинио и обавестио да ће закаснити због
састанка у Управи за ветерину, заказаног за 11,00 часова, који је од виталног интереса за
Ветеринарску станицу Сента. Прикључио се раду Управног одбора код треће тачке дневног
реда.
Седница је почела у 12,20 минута.
Председник Управног одбора Радош Раилић отворио је седницу и поздравио присутне
учеснике, а оправдао оне који су спречени да присуствују. Сагласност Министарства на Статут
Ветеринарске коморе Србије, дошла је 18. јануара 2007. године, након тога приступило се
заказивању седнице. Констатујући да седница има потребан кворум (пет од седам присутних
чланова УО), приметио је да позив није упућен Надзорном одбору и тражио је за то објашњење.
Секретар је информисао присутне да је позив, према Статуту, упућен члановима Управног
одбора и председнику и секретару Коморе, као стално присутним на седницама УО.
Управни одбор је закључио да се председнику Надзорног одбора за сваку наредну седницу
упути обавештење о одржавању седнице са предлогом дневног реда, а он може, по свом
нахођењу, да одлучи да ли ће седници присуствовати.
Записнике и закључке са седница органа и тела Коморе треба достављати свим члановима
Надзорног одбора.
Управни одбор је закључио да је седница одржана 28. новембра 2006. године, којој су
присуствовали чланови свих органа и тела Коморе изабрани на Скупштини ВКС 11. новембра
2006. године, као и чланови Извршног одбора, Стручног одбора и Суда части претходног сазива
ВКС, била неформалног карактера, јер до тада још није стигла сагласност Министарства на
усвојени Статут. Због тога се ова седница третира као Прва седница Управног одбора изабраног
на Скупштини 11. новембра 2006. године.
Пре усвајања предлога дневног реда, достављеног са позивом, председник је питао да ли има
предлога за измене или допуне дневног реда.
Обзиром на актуелност питања приватизације, Грго Тиквицки је предложио да се, у оквиру 9.
тачке разговара о тој теми, а Радош Раилић је предложио да се разматрање тачке 4. Предлог
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Стручно-административне службе
Коморе, одложи за наредну седницу, а у колико је то могуће, у оквиру ове тачке, од секретара
добију ближе информације о кадровима и пословима које служба сада обавља.

Са предложеним изменама и допунама прихваћен је
Дневни ред:
1. Предлог Пословника о раду Управног одбора Ветеринарске коморе Србије;
2. Одлука о формирању Регионалних одбора ВКС (договор о одржавању Оснивачких
скупштина Регионалних одбора, предлог Дневног реда и Пословника о раду Оснивачке
скупштине Регионалних одбора);
3. Одлука о избору секретара ВКС;
4. Информација о постојећем Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији
Стручно-административне службе Коморе;
5. Предлог Правилника о рачуноводству;
6. Правилник о надокнадама за рад органа и тела Коморе;
7. Одлука о регистрацији ВКС;
8. План рада и финансијски план;
9. Разно.
Ад. 1. Након разматрања текста предлога Пословника о раду Управног одбора Ветеринарске
коморе Србије, предложено је да се у Пословнику изврше следеће измене:
- члан 15., став 1. замењује се «три радна дана» са «седам дана пре»;
- члан 26., став 1. мења се и гласи: «Управни одбор одлучује о питањима из свог
делокруга већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора.»;
- члан 27. брише се став 3.;
- брише се члан 28. у целини;
- треба урадити коректуру текста, исправити словне грешке и где је промакло
заменити у тексту Извршни одбор Управним одбором.
Предлог је једногласно усвојен ( 5 “за”, 0 “против”).
Ад. 2. Управни одбор се сагласио да је формирање Регионалних одбора ВКС примарни задатак,
који треба да се оконча до 15. марта 2007. године.
Донета је одлука да се при формирању РО поштује принцип униформности који ће важити за
све Оснивачке скупштине Регионалних одбора. Скупштину треба организовати у сали која има
техничке услове да прими све ветеринаре са одређеног округа. Оснивачку скупштину РО сазват
ће председник Коморе у договору са повереником Управног одбора и чланом Скупштине
Коморе који је на изборима 10. јуна 2006. године имао највећи број гласова. Позив за
Скупштину РО доставиће се писмено. На седници ће се водити евиденција присутних учесника.
Дневни ред Оснивачке скупштине Регионалног одбора треба да буде:
1. Избор Радног председништва, Верификационе и Изборне комисије
и Надзорног одбора;
2. Верификација присутних учесника;
3. Пословник о раду Оснивачке скупштине Регионалног одбора;
4. Предлог и избор председника, потпредседника и три члана
Регионалног одбора;
5. Предлог и избор представника РО у Етичком комитету Коморе;
6. Формирање Комисије за израду предлога Ценовника ветеринарских
услуга;
7. Резултати гласања.

Сходно члану 9. Статута ВКС постоји могућност да се на територији једног округа или Града
Београда оснује један или више регионалних одбора, под условом да у моменту оснивања имају
више од 100 чланова и да су територјално повезани. У дискусији је изнето да већ постоје
назнаке да ће на појединим подручјима, због великог броја ветеринара, бити потребе за оваквим
начином организовања.
Закључено је да где постоји такав интерес мора да се формира Иницијативни одбор, који треба
да достави списак са најмање 100 потписа ветеринара. Овај списак мора да садржи: потпис, име
и презиме (штампаним словима), пословну адресу (за незапослене адресу становања која
указује на територјалну припадност ) и матични број. Рок за достављање ових спискова
Стручно-административној служби Коморе је 15. фебруар 2007. године. Након тога утврдиће се
да ли на листи има несклада и одредити територија за формирање Регионалног одбора.
На седници одржаној 28. новембра 2006. године договорено је да се из редова Управног одбора
задужи за више региона један члан који ће координирати са представником у Скупштини сваког
региона,
За подручје Војводине, осим Јужног Баната, одређени су: Бранка Видић, Нестор Бабин и Грго
Тиквицки.
Мачвански и Колубарски округ: Стојан Драгићевић;
Подунавски, Браничевски и Јужно Банатски: Саша Стокић;
Моравички, Рашки, Златиборски, Расински: Радош Раилић;
Шумадијски, Поморавски, Борски и Зајечарски: Зоран Рашић;
Пчињски, Топлички, Јабланички, Пиротски и Нишки: Владимир Богдановић;
Београд: Ненад Милојковић.
Управни одбор је усвојио предлог Пословника о раду Оснивачке скупштине Регионалног
одбора са следећим примедбама:
- члан 6. став 1. допуњује се и Надзорним одбором; а између става 5. и 6. убацује се нови став
који гласи: “Надзорни одбор има 3 (три) члана који између себе бирају председника. Надзорни
одбор контролише законитост рада и поштовање спровођења Пословника о раду Оснивачке
скупштине РО”.
Одлука о начину формирања регионалних одбора и усвајање Пословника о раду Оснивачке
скупштине РО прихваћени су једногласно ( 5 “за”, 0 “против”).
Ад. 3. Председник Ветеринарске коморе Србије Зоран Рашић предложио је Управном одбору да
за секретара ВКС именује Јадранку Тијанић, дипл.вет., досадашњег секретара Коморе.
Управни одбор прихватио је овај предлог и сходно члану 25. тачка 15. Статута Коморе донео
Одлуку о именовању Јадранке Тијанић за секретара Ветеринарске коморе Србије.
Одлука о именовању донета је једногласно ( 6 “за”, 0 “против”, јер је у међувремену дошао и
Нестор Бабин, шести члан Управног одбора).
Ад. 4. На основу усвојеног предлога измене Дневног реда са почетка седнице секретар Коморе
Јадаранка Тијанић упознала је Управни одбор са постојећом систематизацијом, донетом у
децембру 2004. године. Тај Правилник урађен је да би се прилагодио важећем Закону о раду, а
на бази затечених кадрова и у ишчекивању решења које за Комору треба да донесе нови Закон о
ветеринарству. Ближе је упознала Управни одбор са пословима који се обављају у Комори.
Управни одбор је закључио да се до наредне седнице размисли о будућој систематизацији и
кадровским потребама Коморе, сходно плановима рада и финансијским могућностима. До
доношења новог Правилника важиће постојећи.

Ад. 5. Предлог Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама припремила је
шеф рачуноводства Планка Чворовић према важећим прописима у овој области. Прихваћене су
сугестије др Бранке Видић, да се у члановима 13, 15. и 19. изврше потребне корекције у складу
са примедбама које је, као компетентан за ове послове, дао шеф рачуноводства Научног
института за ветеринарство у Новом Саду који је Правилник детаљније прочитао.
Управни одбор је полазећи од чињенице да је Правилник писао онај који по Закону сноси
одговорност за ове послове и треба да најбоље познаје ову област, прихватио Правилник, са
напоменом да госпођа Чворовић обави консултације за спорне чланове и у интегралном тексту
унесе потребне исправке.
Одлука о прихватању Правилника донета је једногласно ( 6 “за”, 0 “против” ).
Ад. 6. Разматрајући Правилник о надокнадама за рад органа и тела Коморе који је Скупштина
усвојила у начелу на седници осд 11.11.06., Управни одбор је донео одлуку да се Одлуком о
накнадама за рад органа и тела Коморе до Скупштине Коморе одреди висина надокнаде. На овај
начин оставља се Управном одбору да регулише ову материју сходно реализацији финансијског
плана и у складу са важећим прописима и тренутним кретањима, не чекајући процедуру којој
подлежу општа акта за које је потребна сагласност Министарства.
Управни одбор прихватио је једногласно ( 6 “за”, 0 “против” ) да се Правилник допуни Одлуком
и да се уграде следеће измене и допуне које ће Скупштина верификовати у оквиру финансијског
плана:
Члан 4. »Члану Скупштине Коморе припада важећа дневница од 1.200,00 динара, плус путни
трошкови. Путни трошкови се усклађују до неопорезивог дела, према километражи рачунатој у
оба правца и то:
- до 50 км
500 динара;
- до 100 км
1000 динара;
- до 200 км
2000 динара;
3000 динара;
- до 300 км
- преко 300 км
3600 динара.,
када присуствује заседању Скупштине Коморе и када присуствује састанцима органа и тела
Коморе по службеној дужности.«
Члан 5. став 1.»Накнада за рад Председника Коморе износи
- 3,00 за професионални рад;
- 0,70 у паушалном износу за волонтерски рад. »
Став 3. члана 5. се мења и гласи »У случају из става 1. алинеја 2. овог члана Председнику
Коморе припада и накнада важеће дневнице и путни трошкови према скали предвиђеној чланом
4. када је ангажован ради обављања послова за рачун Коморе и када присуствује састанцима
органа и тела Коморе по службеној дужности.«
Члан 6. се мења и гласи »Накнада за рад Председника Управног одбора Коморе износи
- 0,70 у паушалном износу за волонтерски рад.
Осталим члановима Управног одбора Коморе припада накнада важеће дневнице и путни
трошкови према скали предвиђеној чланом 4. када су ангажовани ради обављања послова за
рачун Коморе и када присуствује састанцима органа и тела Коморе по службеној дужности.«
Члан 7. се мења и гласи » Члану Надзорног одбора Коморе припада накнада важеће дневнице и
путни трошкови према скали предвиђеној чланом 4. када су ангажовани ради обављања послова
за рачун Коморе и када присуствује састанцима органа и тела Коморе по службеној дужности.«

Члан 8. став 1. се мења и гласи » Члану Стручног одбора Коморе припада накнада важеће
дневнице и путни трошкови према скали предвиђеној чланом 4. када су ангажовани ради
обављања послова за рачун Коморе и када присуствује састанцима органа и тела Коморе по
службеној дужности.«
Члан 9. став 1. се мења и гласи » Члану Етичког комитета Коморе припада накнада важеће
дневнице и путни трошкови према скали предвиђеној чланом 4. када су ангажовани ради
обављања послова за рачун Коморе и када присуствује састанцима органа и тела Коморе по
службеној дужности.«
Ад. 7. Имајући у виду да се организације као што је Комора не региструју у Трговинском суду и
Агенцији за привредне регистре, Управни одбор је донео једногласну одлуку да Председник
Коморе и секретар обаве потребне радње за депоновање потписа у банци, како би се наставило
нормално финансијско пословање, заступање и представљање Коморе.
Ад. 8. Управни одбор је донео једногласну одлуку да председник Коморе и председник УО
сагледају потребе и могућности Коморе и за наредну седницу предложе план рада и
финансијски план Коморе.
Ад. 9. Под овом тачком размотрене су следеће теме:
- Председник Коморе информисао је Управни одбор да су му се поводом Одлуке Владе РС о
начину приватизације ветеринарске службе, обратиле две консалтинг организације »КММ« и
»УМА«, обе из Београда. Упознао је УО са текстом њихових дописа (у прилогу оригинала
Записника). Процењујући да је ветеринарима неопходно да се детаљније упознају са самим
процесом приватизације и обимом предстојећег посла, Управни одбор је закључио да се
прихвати предлог агенције »КММ« која је спремна да без надокнаде припреми састанак на коме
би се ветеринари ближе информисали о свим пословима који им у процесу приватизације
предстоје.
Донета је одлука да се састанак сазове за 9. фебруар 2007. године; да се на састанак позове што
већи број ветеринара, Управа и Декан ФВМ којег треба замолити да нам уступи Амфитетар
Факултета.
- Како је до сада стигла само сагласност Министарства на Статут, али не и на остала акта и
одлуке које је усвојила Скупштина, донета је одлука да се од Министарства затражи сагласност
на остала акта која су достављена.
- Председник Управног одбора Радош Раилић предложио је да се размотри могућност
умрежавања ветеринара преко »Телекомове« мобилне мреже. Управни одбор је прихватио да се
за наредну седницу припреми конкретан предлог који ће дати више информација о
повољностима које умрежавање пружа.
Председник Управног одбора захвалио је присутнима на активности и стрпљењу. Седница је
завршена у 15,20 часова.
Записник водила
Јадранка Тијанић, секретар ВКС
ВКС

Записник оверава
Радош Раилић, председник УО

