Записник
са 25. седнице Управног одбора ВКС одржане 09. септембра 2009. године у Сали
за састанке Ветеринарске коморе Србије, са почетком у 11 часова.
У раду седнице су учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Нестор Бабин, Бранка Видић, Ненад Милојковић, Саша Стокић и Грго
Тиквицки.
Учешће је због обавеза на послу оправдала Јелица Узелац.
Састанку су присуствовали председник ВКС Зоран Рашић, секретар Коморе
Јадранка Тијанић, чланови Коморе Живорад Костић и Бранислав Мауковић.
Седницу је отворио и водио Радош Раилић.
Предлог дневног реда је једногласно прихваћен:
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са седнице Управног одбора од 22. и 29.06.2009. године;
2. Наплата ветеринарске услуге код издавања уверења о здравственом стању
животиња и питања око поделе терена по расписаном Конкурсу Управе;
3. Разматрање одлука Етичког комитета са седнице 30.06.2009. године;
4. Предлог «Правилника о условима у погледу објеката, опреме и средстава за
рад…»,
5. Информација са састанка Стручног одбора ВКС од 08.09.2009.;
6. Разно.
Ад.1. Записници са седница Управног одбора од 22. и 29.06.2009. године усвојени
су једногласно.
Ад.2. а) Управни одбор је разматрао проблем наплате ветеринарске услуге код
издавања уверења о здравственом стању животиња. Све ветеринарске станице које
спроводе Програм мера добиле су крајем августа допис Управе за ветерину којим
се изричито упозоравају да, изузев наплате накнаде предвиђене уредбом владе за
издавање уверења и обележавање, прекину наплаћивање издавања здравствених
уверења и обележавања животиња по ценовнику ВКС, јер им је то плаћено преко
средстава за спровођење Програма мера. У супротном Управа ће бити присиљена
да спроведе корективне мере и уради прерасподелу терена. Ово упозорење упућено
је 25.08.09. и Комори. На основу тог дописа Комора се на предлог УО обратила
свим председницима Регионалних одбора и затражила да се колеге изјасне о овом
питању и доставе свој став.Укупно је стигло 16 дописа РО, десет је одговорило да
сматра да раде у складу са Законом и Уредбом и да су спремни да у колико им се
оспори наплаћивање услуга код издавања уверења раскину уговор са
Министарством. Два РО (Сремски и Јабланички) су се изјаснила да ће наставити
рад на овим пословима само за надокнаду у висини прописане уредбе јер су неке
колеге на њиховом терену одбиле да се солидаришу. У Средњебанатском округу су
станице прекинуле наплаћивању јер су добиле другостепено решење Управе о
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забрани наплате. Остали су изразили своје неслагање са овим дописом али се нису
јасно изјанили о свом ставу.
На основу свих ових дописа председник УО Радош Раилић изнео је свој став и
предложио Управном одбору текст закључака који би требало доставити Управи и
затражити хитан пријем са директором Управе.
У дискусији су учествовали: Г.Тиквицки, С.Стокић, Н.Бабин, Р.Раилић, Бранка
Видић, З.Рашић, Ж.Костић.
Мишљење су издвојили:
Н.Бабин:
Предложио је да свака ветеринарска станица пошаље свој ценовник Комори који ће
бити оверен од стране ВКС. Овај ценовник станице треба да донесу на основу
препорученог ценовника Коморе.
У наредном Ценовнику одредити висину цене радног часа ветеринара.
Предложио је да се упути циркуларно писмо ветеринарским станицама у којем
треба да стоји да су спремне да наставе да раде као и до сада, а ако Управа одлучи
да некоме одузме терен због непоштовања истог и додели га другом, неће
прихватити да на његовом терену раде. Овакву оверену изјаву треба да потпише
директор станице и врати у Комору.
Бранка Видић:
Потребно је да Комора као институцуја задужена за унапређење струке развије
стратегију будућег рада. Ово је неопходно да би се испунило све што се од
ветеринарске службе очекује. Потребно је да колеге у основним јединицама службе
(станице и амбуланте) имају економски интерес да свој посао обављају, а не да их
се индиректно тера у сиву зону рада. Због тога сматра да се мора јединствено
наступати пред Министарством, не расправљајући се око појединачних случајева и
не заступајући парцијалне интересе. Треба да сагледамо шта као служба у новом
Закону о безбедности хране или Закону о сточарству треба да радимо и где је наш
интерес.
Након дуже дискусије по овој точци Управни одбор је усвојио текст закључака који
треба упутити директору Управе за ветерину са захтевом за хитан састанак. Уз
текст закључака треба доставити и фотокопије ставова свих РО, а од оних који те
ставове нису доставили затражити да их хитно пошаљу.
Текст дописа упућен Директору Управе:
„Управни одбор Ветеринарске коморе Србије на седници од 09.09.2009. године
расправљао је о допису Управе за ветерину бр. 323-06-6426/2009-05 упућеном
ветеринарским организацијама и допису бр. 323-07-6426/2009-05 упућеном
Ветеринарској комори Србије.
На састанку су анализирани сви проблеми са којима се суочавају ветеринарске
организације које спроводе послове програма мера здравствене заштите
животиња, издавања здравствених уверења, послове ветеринарске инспекције
пренете по овлашћењу и послове обележавања и регистрације животиња. Комора
је од свих регионалних одбора захтевала да се изјасне о досадашњем начину
наплате прописане накнада за издавање уверења о здравственом стању
животиња и обележавања животиња и спремности ветеринарских организација
да се одрекну наплате трошкова за ветеринарске услуге код издавања
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здравствених уверења по препорученом ценовнику ветеринарских услуга ВКС.
Закључено је:
1. Изузев спорадичних случајева све ветеринарске организације са територије Р
Србије придржавале су се Уредбе о висини накнаде за издавање уверења о
здравственом стању, што се може утврдити увидом у документацију тих
ветеринарских организација.
2. Наплата накнаде ветеринарске услуге код издавања уверења о здравственом
стању животиња
обавља се у складу са ценовником Ветеринарске коморе Србије и редовно се
уплаћује као пазар ветеринарских организација са или без обрачунатог ПДВ-а (у
зависности да ли је организација обвезник ПДВ). За сваку наплаћену надокнаду
уредно се корисницима услуга издаје фискални рачун. Треба имати у виду да су
приходи од издавања здравствених уверења одувек били приход ветеринарских
организација као посао који има своје, не само здравствено оправдање, већ
представља легалан и значајан извор прихода свакој ветеринарској организацији.
Опште је познато да је тај приход одувек био за одговарајућу категорију
животиња протувредност 1-2 кг меса свиња или 3-5 кг меса говеда. Због начина
мењања висине накнаде Уредбом и спорости у праћењу висине инфлације потпуно
је обезвређена вредност ове накнаде.
3. Уколико би Управа за ветерину принудила ветеринарске организације да овај
свој приход убудуће не могу наплаћивати, под претњом раскида уговора од стране
Управе за ветерину, а имајући у виду тежак економски положај у коме се налазе и
обавезе које имају према запосленима, Управи и Држави, ветеринарске
организације би биле принуђене да због неисплативости обављања овог посла
раскину уговоре са Управом за ветерину о чему су се и појединачно изјасниле, што
се види из пристиглих одговора које Вам достављамо у прилогу.
4. На састанцима председника РО са представницима Управе за ветерину у марту
и априли ове године разговарано је о овим проблемима и договорено да ће се до
постизања обострано задовољавајућег решења примењивати „Уредба о висини
накнаде за издавање и продужавање уверења ...“ и цена из препорученог ценовника
ВКС „Ветеринарска услуга код издавања уверења о здравственом уверењу... „.
Мишљења смо да овакви дописи и поред тога што смо инсистирали на
међусобном разумевању Управе и ВКС, наносе подједнако штету ветеринарским
организацијама, Управи, Комори, као и крајним корисницима наших услуга.
5. Управа за ветерину и Ветеринарска комора Србије морају предузети све
законом предвиђене мере против ветеринарских организација које не поштују
Закон и Уредбу и наносе штету корисницима ветеринарских услуга и руше углед
ветеринарске професије.
Управни одбор ВКС и даље сматра да се сви проблеми могу решити дијалогом и у
том циљу тражимо хитан пријем представника Коморе са представницима
Управе за ветерину.“
2.б) Представник ВКС у Комисији Управе која је одлучивала о подели терена по
расписаном Конкурсу за доделу терена по ПМ за 2009. годину Радош Раилић изнео
је лични став по овом питању у августу који је објављен на сајту Коморе. Управном
одбору је пренео став Управе да су спремни да се подела терена за наредни
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трогодишњи период обавља преко Коморе како би се избегли могући негативни
утицаји некомпетентних чланова овакве Комисије. Садашњи критеријуми су добри
али су подложни политичким утицајима и постоји мишљење да би се ова расподела
могла урадити много боље на самом терену где се колеге међусобно добро знају:
ко, како и са којим капацитетима ради. Управа би требала да има утицај само када
се послови не обављају у складу са уговореним обавезама. Закључено је да се од
регионалних одбора затраже предлози за допуну или измену критеријума, како би
се у преговоре око ПМ за наредни период ушло спремно.
Ад.3. Управни одбор је добио преглед свих случајева за које је покренут
дисциплинско-етички поступак пред Етичким комитетом. Сви предмети који су
стигли за ЕК до добијања сагласности на нормативна акта послати су поновно
онима који су их упутили како би се изјаснили да ли желе због застарелости рока
да обнове захтев. Такође је за све предмете у којима је, због неактивности чланова
именованих комисија ЕК, дошло до застоја у раду, захтевано да у најкрачем року
покрену процес или да РО замене своје представнике у ЕК.
Етички комитет је на седници од 30.06.2009. године донео две одлуке и доставио
их Управном одбору на верификацију:
1. Решење о обустави поступка бр. 413/1-09 од 12.02.2009 против Тот Гезе из
Сенте;
2. Јавна опомена Бобану Думенџији из Београда по предмету бр. 105 од 13.03.2008.
године.
Управни одбор се сагласио да се ове одлуке објаве на сајту Коморе.
Управни одбор је закључио да Етички комитет има проблем са ефикасношћу јер је
од покренутих 25 пријава у протеклом периоду окончан поступак за само две,
четири су обустављене јер се односе на кршење ценовника, за два случаја води се
грађанска парница, за две пријаве је замењена комисија, а у два случаја тражена је
допуна документације. Остали поступци су у току. Овакав рад ЕК показује
мањкавости у односу на оно шта се од њега очекује и Управни одбор од
председника захтева да предузме одговарајуће кораке како би се по свим пријавама
окончао поступак.
Ad. 4. У складу са одлуком Скупштине Коморе од 28.03.2009. године УО је на
седници од 15.04. формирао Комисију за израду предлога „Правилника о условима
у погледу објеката, опреме и средстава за рад које мора да испуњава правно лице и
предузетник за обављање ветеринарске делатности“. Комисија је одржала три
састанка и доставила предлог УО на усвајање.
Управни одбор прихватио је са 5 гласова „за“ и 1 „уздржаним“ предлог Правилника
и како је то предвиђено Статутом ВКС (члан 4. тачка 12.) биће достављен Управи
за ветеринарство на разматрање.
Ад. 5. Информацију о раду седнице Стручног одбору одржане 08.09.2009. године
дала је Јадранка Тијанић. Стручни одбор разматрао је план и програм едукација за
јесењи циклус „Перманентне едукације ВКС за 2009.“, захтеве за верификацију
учешћа на скуповима у иностранству и захтев организационог одбора „8. конгреса

4

ветеринара Србије“ да се учешће ветеринара на овом скупу бодује са 3 бода по
дану.
Управни одбор је прихватио ове информације и закључио да се уз програме
„Перманентне едукације“ свим председницима РО достави стање плаћених
чланарина и лиценци, уз захтев да се ове обавезе измире.
Ад. 6.
а) Управни одбор донео је одлуку да се породицама трагично настрадалог колеге
Небојше Шеровића из Чачка и преминулог колеге Рудолфа Чабе из Утрине-Ада,
уплати једнократна новчана помоћ у висини просечне бруто зараде у Републици
Србији.
Увиђајући неопходност јединственог регулисања оваквих случајева Управни одбор
је закључио да би Скупштини требало предложити оснивање фонда унутар
финансијског плана који би се формирао од чланарине - процентуално по
аутоматизму или наменским издвајањем средстава. О овом предлогу УО ће донети
одлуку на некој од наредних седница.
б) Разматран је захтев Душана Мишића са Катедре за микробиологију ФВМ за
помоћ у одласку на међународни курс о резистенцији на антибиотике који се
одржава у октобру у Шибенику. Управни одбор је са жаљењем одбио овај захтев
јер финансијским планом нису предвиђена средства за ову намену.
в) Према закључку Скупштине разматрана је понуда за постављање форума ВКС на
интернету која је начелно прихваћена. Поред техничких аспеката овог посла
потребно је обезбедити администрирање модератора и надгледање спровођења
правила понашања на форуму. Управни одбор је задужио Ненада Милојковића да
преузме обавезу сагледавања свих аспеката овог посла како би се исти реализовао.
г) Управни одбор је донео одлуку да на заседање Скупштине ФВЕ од 11. до 14.
новембра 2009. године у Брисел иде представник Коморе у овој организацији
Мирко Шинковић.
д) Управни одбор је информисан о активностима које ће бити предузете око
часописа „Ветеринарски гласник“ у вези закључка Одбора за биотехнику МНТ о
његовом пребацивању у нижу категорију збогнередовности излажења, нема
страних научних радника у уређивачком одбору, а наводно му је издавач ВКС.
Како је овај часопис потребан струци као „водећи национални часопис“
Уређивачки одбор ће предузети одговарајуће активности у које треба да се укључи
и Комора.
ф) Прихваћена је информација о доштампавању „Практикума из зоологије“, а у
штампу се дате све три књиге из биофизике: радна свеска, практикум и основни
уџбеник.
Седница је завршена у 14,40 часова.
Записник водила
Секретар ВКС
Јадранка Тијанић, др. вет.

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