ЗАПИСНИК
са 4. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије одржане 10. јула 2007. године са
почетком у 13,00 часова у Просторијама Ветеринарске коморе Србије на Факултету
ветеринарске медицине у Београду.
Седници су присуствовали:
Председник УО Радос Раилић, дипл.вет.;
Потпредседник УО Нестор Бабин, дипл.вет.спец.;
Чланови:
др Бранка Видић, професор, представник ЈВС (била само на почетку састанка, јер је имала
раније заказан, веома важан, састанак на Универзитету);
Саша Стокић, дипл.вет. и Грго Тиквицки, дипл.вет.спец., представници ветеринарских
организација у Управном одбору.
Јелица Узелац, дипл.вет., новоименовани представник Министарства у Управном одбору.
У раду седнице учествовали су др Зоран Рашић, председник ВКС, Владимир Богдановић,
председник Надзорног одбора и Јадранка Тијанић, секретар ВКС.
Због годишњег одмора седници није присуствовао Ненад Милојковић, дипл.вет..
Председник Управног одбора Радош Раилић отворио је седницу и поздравио присутне. Извинио
се Члановима Управног одбора што су на седницу позвани без предлога Дневног реда. Један од
разлога је што се очекивало да ће састанак, који је одржан истог дана у 9,30 часова са
директором Управе за ветерину, наметнути теме за разговор. Други разлог је што је пре
заказивања седнице, секретар Коморе већ била у Бањи Кањижи на симпозијуму из говедарства,
који је Комора организовала, па нисмо имали одговарајућу техничку подршку. Састанак је
заказао, јер је сматрао оправданим да се пре почетка годишњих одмора, истог дана окупе и
остали чланови Управног одбора,.
Предложио је да се на седници разматра:
ДНЕВНИ РЕД
1. Извештај о састанку у Управи за ветерину;
2. Предлог минималног Ценовника ветеринарских услуга;
3. Разно.
Присутни су се прихватили објашњење и сложили са предлогом дневног реда.
Ад. 1. Председник Управног одбора Радош Раилић обавестио је чланове да су састанку у
Управи, поред њега, присуствовали Зоран Рашић, Нестор Бабин, Јадранка Тијанић и
новоименовани представник Министарства у УО Јелица Узелац. Директор Управе Мирослав
Маринковић изразио је своја лична очекивања да ће Комора имати велики утицај на
организацију и рад ветеринарске струке. У томе ће имати пуну подршку Министарства. Како је
овај састанак релативно кратко трајао, због других обавеза Директора, није било времена за
конкретнији разговор о појединим темама. Представници Коморе оставили су му све закључке
и одлуке Управног одбора које су до сада биле прослеђене Министарству. Изражавајући своје
жаљење што није било времена за дужи разговор, председник УО Радош Раилић, закључио је

дискусију по овој тачки с надом да је ово тек почетак будуће сарадње, имајући у виду
спремност директора Управе да се ускоро са ужим руководством Коморе нађе на састанку у
Комори. Закључено је да се за овај састанак треба добро припремити.
Ад. 2. Управни одбор је разматрао коначну верзију Ценовника ветеринарских услуга. Овај
предлог резултат је расправе коју су три сата водили председници Регионалних Комисија за
цене на својој седници одржаној 8. јуна 2007. године. Цене су усаглашене и остало је само
спорно питање цене издавања уверења, због проблема у тумачењу шта се наплаћује таксом за
издавање уверења коју је прописала Влада, а шта издавањем уверења. О томе је руководство
Коморе желело разговарати на састанку у Управи, за што на жалост није било времена. Висина
таксе одређивала се у време када су уверења издавале месне канцеларије, а на основу потврда
које је писао ветеринар и за њих наплачивао одговарајућу надокнаду. Данас, када је издавање
уверења искључиво у надлежности ветеринара и он сноси одговорност за издато уверење, то
сигурно не може бити само износ таксе. Разматрајући све аспекте који утићу на промет
животиња и платежну моћ власника, донета је одлука да нове цене услуга у ставци “12.
Ветеринарска уверења и потврде” буду:
12010
300,00
свако следеће
50,00
12020
150,00
12021
400,00
свако следеће
300,00
12023
150,00
свако следеће
30,00
Уочи састанка Управног одбора стигао је од Пословног удружења живинара “Заједница
живинара”, предлог допуне ценовника ветеринарских услуга за вакцинацију живине, који
разрађује цену вакцинације после 3500 комада до 30000 и више. Допуна се односи и на
аеросолну вакцинацију у инкубаторским станицама где су предложили да се по свим ставкамајединицама мере цена умањи за 20% (оригинал у прилогу записника). Овај предлог сматрају
реалним и прихватљивим за велике произвођаче. После бурне дискусије Управни одбор је
гласањем ( 5 “за”, 1 “против”) прихватио овај предлог.
Управни одбор замолио је представника Министарства у УО Јелицу Узелац да погледа копије
дописа које су упућене Министарству финансија у вези ПДВ–а на лекове и да, с обзиром на
праксу у Министарству финансија, представницима Коморе покуша да обезбеди проходност,
како би се објаснила суштина ветеринарског рада.
Пошто је 20. јуна одржан састанак Поткомисије за цене услуга ветеринарских специјалистичких
института потребно је ускладити цене услуга теренске и институтске службе у две области: 10.
Обдукција и 11. Санитација и еутаназија. Закључено је да се институтске цене ускладе према
теренским.
Договорено је да назив теренског ценовника буде:
Ценовник минималних цена ветеринарских услуга,
а специјалистичких института:
Јединствен ценовник ветеринарских услуга специјалистичких института.
Закључивши да је доношење, спровођење и поштовање Ценовника минималних цена
ветеринарских услуга један од најважнијих послова Коморе, Управни одбор је донео одлуку да

Ценовник важи од 1. августа 2007. године. Ценовник ће заједно са информацијом о овом
састанку бити истакнут на сајту Коморе. Треба га у писаној форми доставити свим амбулантама
и станицама. Уз ценовник треба доставити Упутство за примену ценовника, које треба да
садржи формулацију да је то минимални обавезујући ценовник. Амбуланте и станице су дужне
да на основу њега направе свој ценовник. У колико се у изради свог ценовника придржавају
ових минималних цена, онда Комору само треба да обавесте да су овај ценовник прихватиле као
свој. У случају да га формирају на основу виших цена онда имају обавезу да га у целини доставе
на сагласност, а Комора ће га оверити печатом и вратити.
Ад. 3. Како се Скупштина Коморе планира за прву недељу октобра, Управни одбор је проверио
које све предлоге нормативних аката прописаних Статутом имамо и шта још треба припремити
за Скупштину. Констатовано је да су готово сви материјали спремљени, а остало је да се
припреми Дисциплинско-етички правилник, а Управни одбор треба да уради предлог
Правилника о струковном надзору.
Највећи проблем даљег рада је што још увек немамо сагласност или мишљење Министарства на
достављени Правилник о лиценци. Управни одбор се сложио да нема смисла сазивати
Скупштину док се не добије мишљење. Према незваничним информацијама има правних
недоумица у вези са овим Правилником. У колико се добије негативно мишљење, треба видети
шта је проблем и ако су у питању суштинске измене око Управног одбора окупити председнике
Етичког комитета, Стручног и Надзорног одбора и још неколицину компетентних ветеринара,
како би се направио предлог Правилника за Скупштину. У колико су примедбе техничке
природе, као што је то био случај са Статутом, онда то може Управни одбор сам одрадити.
У припреми за Скупштину треба имати у виду да су председници Регионалних одбора по
аутоматизму чланови Скупштине и треба их уврстити у списак позваних.
Како се приликом формирања Регионалних одбора наметнуо проблем назива одбора који се
формирају у оквиру једног региона, а за чије формирање је покренута иницијатива више од 100
ветеринара, Управни одбор је донео одлуку да ти регионални одбори носе назив округа,
односно града Београда и ознаку редног броја када су формирани.
У складу са Одлуком Управног одбора од 28. маја 2007. године за помоћ деци професора
Синовец, припремљен је допис који ће заједно са Ценовником услуга бити дистрибуиран на
терен. У међувремену да се не би даље пролонгирала помоћ, месечно ће се из средстава Коморе
уплатити по 20.000 динара.
Председник Управног одбора захвалио је присутнима на активности и стрпљењу. Седница је
завршена у 15,30 часова.
Записник водила
Јадранка Тијанић, с.р.
Секретар ВКС

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

