Записник
са 59. седнице Управног одбора ВКС одржане 04.12.2013.
године у просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у
11,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Потпредседник УО Саша Стокић, Весна Вулетић, Божидар
Милић, Зоран Рашић и Зоран Маринковић.
На 59. седници УО ВКС није присуствовао Миленко Перић због раније
преузетих обавеза.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки,
Јовичин Милован и секретар Коморе Кало Жолт .
Дневни ред је на предлог Зорана Рашића допуњен је са:
5 д. » Појашњење Правилника о ветеринарско-санитарним
условима објеката за промет животиња »објављен сл. Гласник
105/2013;
6. Пружање помоћи професорки Босиљки Ђуричић;
7. Доношење Одлуке о раду представника у међународним
организацијам;
Допуњени предложени дневни ред за 59. Седницу УО ВКС је усвојен
једногласно.

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 58. седнице Управног одбора ВКС
одржане 30.10.2013. године;
2. Разматрање Правилника о Вештачком осемењавању ;
3. Извештај о Конкурсу за програмирано усавршавање
ветеринара 2014/2015 године ;
4. Пресек финансијских стања ВКС;
5. Разно ;
а) Одлука о исплати солидарне помоћи породици
преминулог колеге Братисалава Кнежевића из Крагујевца,
бр. Лиценце 2189.

б) Одлука о штампању ветеринарског радног дневника у
тиражу од 1500 примерака ;
ц) Одлука о исплати путних трошкова за одлазак по позиву
на скуп „ Опатија “ ;
Ад. 1. Усвајање записника са 58. седнице Управног одбора ВКС
одржане 30.10.2013. године;
Записник са 58. седнице Управног одбора ВКС одржане 30.10.2013.
године једногласно је усвојен.
Ад. 2. Разматрање Правилника о Вештачком осемењавању
Од управе за ветерину 26.11.2013. године упућен је допис ВКС,
да Комора изнесе своје примедбе до 27.11.2013. године везане на 3
предложена Правилника. 1. Правилник о условима у погледу
простора, опреме и стручног кадра за обављање вештачког
осемењавања и садржини и начину вођења регистра извођача
вештачког осемењавања. 2. Правилник о начину обележавања
сперме, начину вођења евиденције о производњи сперме, као и
условима које мора да испуњава сперма у погледу квалитета . 3.
Правилник о условима у погледу простора, опреме и стручног кадра за
обављање вештачког осемењавања и садржини и начину вођења
регистра извођача вештачког осемењавања. Након дужег разматрања
закључено је следеће да постоји правни дуелизам. Одлучено је да се
прво оспори правни основ за доношење овог Правилника зато што у
Закону о Ветеринарству члан 4. тачка 9. се наводи да је ветеринарска
делатност „ контрола здравља приплодних животиња и њихове
репродуктивне способности као и спровођење метода лечење
стерилитета и вештачко осемењавање “ .Правни основ за доношење
овог Правилника не може да буде Закон о сточарству већ Закон о
ветеринарству. Одлучено је да се комисији за израду Правилника
достави допис са примедбама на Правилник, а који је саставио Радош
Раилић. Допис послати предлагачу Правилника, председнику Владе
Републике Србије и МПШВ.
У наставку записника је допис који је упућен
I. Члан 16. Став. 2 Закон о државној Управи (Службени гласник
79/20005) гласи: Министарства и посебне организације не могу
прописом одређивати своје или туђе надлежности, нити физичким
нити правним лицима установити права и обавезе које нису већ
установљене Законом.

II. Члан. 65 став 1. Закона о државној Управи службени гласник РС
79/2005 гласи „ У припреми Закона
и других општих аката
министарства и посебне организације , прибављају мишљење оних
министарстава и посебних организација са чијим делокругом је
повезано питање које се уређује“.
(Ветеринарска комора Србије је као заинтересована организација,
која у свом Статуту члан 4. тачка 7. има обавезу штити и заступа
интересе ветеринара и брине о угледу и организацији ветеринарске
струке по овим питањима није консултована нити је затражено њено
мишљење. У претходном периоду од 6 месеци ВКС је више пута
покушавала да од представника Управе за ветерину, буде обавештена
о изради предложеног Правилника, ради активног учешћа у изради
истог. Такође, представници ВКС су три пута затражили званичан
пријем код министра пољопривреде, господина Драгана Гламочића,
ради изношења проблема са којим се ветеринарска струка суочава.
Нажалост, ни до дана данашњег, нисмо примљени.
III.. ВКС сматра да предлагач нема правни основ за доношење
предложеног Правилника јер је та област регулисана Закона о
ветеринарству члан.4 тачка 9.
IV. Разматрајући предложени документ Управни одбор Ветеринарске
Коморе Србије на седници одржаној 04.12.2013. године имајући у виду
горе наведено донео је одлуку да примедбе на предложени Правилник
достави Директору Управе за ветерину, Министру МПШВ
и
Председнику Владе Републике Србије.
Документ под називом: Правилник о условима у погледу простора,
опреме и стручног кадра за обављање вештачког осемењавања и
садржини и начину вођења регистра извођача вештачког
осемењавања у заглављу не може садржати и члан 53. Став 2
Закона о сточарству ( Службени гласник РС 41/09), зато што
обухвата лица које овај Правилник у свом наслову не третира.
1. У члану 2. предложеног Правилника, после речи „смештај“,
брисати реч „сперме“ и ставити реч „семена“, као и у свом
даљем тексту где се реч „сперма“ помиње.
Образложење: Приликом ВО животиња користи се семе,
добијено поступком обраде сперме различитих приплодњака.

2. У члану 3. после речи „опрему“, додати и „и инструменте“. У
истом члану у тачки 2. испред речи „унос“, додати „опрему и
инструменте за“.
3. Члан 5. и Члан 6. и члан 7. брисати у целости, јер не могу
бити предмет овог Правилника, који се односи на правна лица и
предузетнике ( извођаче вештачког осемењавања) – члан
38.став1. Закона о сточарству.
4. Члан 8. мења се у члан 5.
5. У новом члану 5. (претходном члану 8.) после тачке 3. додати
тачку 4. која гласи: „ број решења о упису у регистар правних
лица и предузетника за обављање ветеринарске делатности“.
Тачка 4 постаје тачка 5, тачка 5 постаје тачка 6, тачка 6 постаје
тачка 7, Тачка 7. постаје тачка 8. и после речи „број“, уместо речи
„осемењивача“ ставити „ физичких лица “.
Тачка 8 постаје тачка 9, тачка 9 постаје тачка 10, тачка 10 постаје
тачка 11, и тачка 11 постаје тачка 12.
6. Члан 9. постаје члан 6.
7. Члан 10. постаје члан 7. у члану 7. став 2. после речи „лице“
додати „и предузетник “.
8. Члан 11. овог Правилника мења се и постаје члан 8.
Члан 12. Постаје члан. 9
Ад. 3. Извештај о Конкурсу за програмирано усавршавање
ветеринара 2014/2015 године ;
ВКС је упућен допис са закључцима са заједничког састанка одржаног
18.11.2013. године између представника ФВМ из Београда и Управе за
ветерину. Главна тема састанка су били услови у новорасписаном
конкурсу за програмирану едукацију 2014/2015. години у организацији
Ветеринарске коморе Србије, где је један од услова за конкурс
наведен поседовање ветеринарске лиценце. Услови Конкурса су у
поптпуности у складу са правним актама што је потврђено од правног
заступника ВКС. Стручно одбор ВКС је у складу са својим

овлашћењима донео услове за Конкурс, а исти ти су потврђени и на
седници УО ВКС.
Ад. 4. Пресек финансијских стања ВКС;
Члановима УО ВКС је достављен финансијски пресек ветеринарске
коморе Србије.
Ад. 5. Разно ;
а) Одлука о исплати солидарне помоћи породици преминулог
колеге Братислава Кнежевића из Крагујевца, бр. Лиценце 2189.
Донета је одлука да се породици преминулог колеге Братислава
Кнежевића из Крагујевца, бр. Лиценце 2189. Уплати једнократна
финансијска помоћ.
Једногласно је донета одлука да се секретару поверава одлука
за исплату финансијске помоћи породицама преминулих колега који
испуњавају услове, а да се о томе чланови УО известе на следећој
седници УО.
б) Одлука о штампању ветеринарског радног дневника у тиражу
од 1500 примерака ;
Донета је одлука да се за 2014. годину Ветеринарски радни
дневник не штампа. Одлучено је да се за рекламни материјал је
поручи по 200 хемијских оловака и 200 упаљача.
ц) Одлука о исплати путних трошкова за одлазак по позиву на
скуп „ Опатија “ ;
Одлучено је да се рефундују сви настали трошкови за одлазак
по позиву на Скуп „ Опатија „ председнику ВКС и председнику УО
Коморе у износу по 65.000 динара са финансијске позиције чланова
управног одбора.
е) Предлог за повећање цена свих образаца које штампа ВКС;
На предлог секретаријата ВКС, УО је прихватио предложене
увећане цена у просеку од 20 %, због повећаних трошкова штампе и
дистрибуције блоковске робе а чије се цене нису мењале 5 година.

Ценовник ступа на снагу од 01.01.2014. године и биће постављен на
сајту ВКС.
5 д. » Појашњење Правилника о ветеринарско-санитарним
условима објеката за промет животиња » објављен сл. Гласник
105/2013;
Одлучено је да се потражи додатно објашњење везано за
Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката за промет
животиња.
А.д. 6. Пружање помоћи професорки Босиљки Ђуричић;
Професорка Босиљка Ђуричић није члан ВКС, да би УО
разматрао одлуку, неопходно је да се у молби наведе о каквој помоћи
и који износ се потражује од ВКС. Одлука је да се на следећој седници
УО разматра захтев.
А.д. 7. Доношење Одлуке о раду представника у међународним
организацијам;
Председник ВКС Грго Тиквицки је у свом излагању рекао да ако
се донесе ова одлука на седници УО, она ће омогућити да се на
Скупштини ВКС предложи на усвајање нови Правилник о раду
представника у међународним организацијам који би олакшао и
уредио рад представника ВКС у међународним организацијама. Са
четири глас „за“ усвојена је Одлука, уз издвојен став потпредседника
УО ВКС Саше Стокића да није био упознат са материјалом пре
донешења одлуке.
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, с.р.

