ЗАПИСНИК
са 2. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије одржане 13. априла 2007. године у
11,00 часова у Сали за седнице Факултета 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;
Славољуб Станојевић, дипл.вет., представник Министарства у УО;
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, Владимир Богдановић,
председник Надзорног одбора, Горан Ђорић, Јованка Влајковић, Стојадин Драгичевић чланови
НО и Јадранка Тијанић, секретар ВКС.
Седницу су након тачке 4. Дневног реда напустили Славољуб Станојевић (због раније
преузетих обавеза), Јованка Влајковић и Стојадин Драгичевић.
Седница је почела у 11,10 минута.
Председник Управног одбора Радош Раилић отворио је седницу и поздравио присутне
учеснике. Како је седница заказана електронском поштом, у четвртак 5. априла са предлогом
тачака дневног реда које ће се разматрати, замолио је присутне за допуне и евентуалне измене
Дневног реда.
Нестор Бабин предложио је да се дневни ред допуни планом израде правилника, пословника и
других нормативних аката Коморе и конкретним задужењима за поједине чланове УО. Сматра
за потребним да се све одлуке УО ставе на сајт Коморе, као и сви прописи, наредбе и одлуке
које се објављују у Службеном гласнику РС, а од интереса су за ветеринарство. Исто се односи
и на мишљења која се објављују у стручним часописима, а имају везе са пословањем,
организацијом и радом ветеринарске службе, јер је претплата на ове часописе врло висока и
многи нису у могућности да их обезбеде.
Грго Тиквицки је предложио да се покрене иницијатива за измене или допуне Закона о ПДВ
које се односе на ветеринарске услуге.
Секретар Коморе замолио је да се као прва тачка дневног реда уврсти усвајање Записника са
седнице УО од 2. фебруара 2007. године.
Са предложеним изменама и допунама прихваћен је
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Усвајање записника са седнице Управног одбора ВКС од 2. фебруара 2007. године;
Извештај о одржаним Оснивачким скупштинама Регионалних одбора;
Организација пословања Регионалних одбора и наплата чланарине;
Расправа о "Додатним квалификационим условима у процесу приватизације";
Припрема за израду "Ценовника ветеринарских услуга";
Сарадња са Управом за ветерину;
Сарадња са суседним земљама;

8. Међународна сарадња;
9. Покретање иницијативе за измене или допуне Закона о ПДВ које се односе на ветеринарске
услуге;
10. Израда правилника предвиђених Статутом Коморе;
11. Разно.
Ад. 1. Записник са Прве седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије одржане 2.
фебруара 2007. године достављен је свим члановима Управног, Стручног и Надзорног одбора и
представницима у међународним организацијама 16. фебруара 2007. електронском поштом.
Записник је усвојен једногласно, без примедби .
Ад. 2. Секретар Коморе известио је Управни одбор да су сходно Одлуци о формирању
регионалних одбора ВКС од 2. фебруара до 13. априла одржане 24 Оснивачке скупштине РО. За
19. април заказана је ОС РО Београд ИИИ. Остало је да се формирају Регионални одбори у
Нишавском, Топличком и Косовско-Метохијском округу. Чланови Управног одбора задужени
за поједине округе изнели су своје виђење одржаних Скупштина.
Р.Раилић: Скупштине одржане у Моравичком, Расинском, Рашком и Златиборском округу
показале су да постоји велика заинтересованост колега за рад Коморе. Све скупштине су
одржане на ивици кворума, а за Златиборски округ у другом термину је оснивачка Скупштина
имала потребан кворум. Избори су били јавни и протекли су у доброј атмосфери.
Г.Тиквицки: У Севернобачком и Западнобачком округу изражено добро расположење за рад
Коморе.
Бранка Видић: Јужнобачки и Сремски округ су са великим бројем ветеринара, преовладавала је
позитивна атмосфера у којој је било очигледно да су колеге свесне да ће бити врло важан
индивидуални допринос раду Коморе.
С.Стокић: У Браничевском и Подунавском округу избори прошли у реду. У Јужнобанатском
било мањих проблема око сазивања Скупштине, а на самој седници проблема са кворумом.
Н.Бабин: Прва заказана скупштина Севернобанатског је због недостатка кворума била одложена
за две недеље, све остало протекло регуларно.
З.Рашић: У Борском, Зајечарском и Поморавском округу избори су били јавни, а у
Шумадијском округу избор је обављен тајним гласњем. Целокупан посао био је у складу са
Статутом.
Н.Милојковић: Дилема да ли следити територијалну или струковну поделу за подручје Града
Београда, решена је покренутим иниццијативама које су довеле до формирања два одбора:
првог где су већином ветеринари који се баве малом праксом и другог у којем преовлађују
теренски ветеринари. У току је иницијатива која треба да окупи ветеринаре запослене претежно
на Факултету и ВМА. Овим организовањем неће бити обухваћени сви и треба наћи наћина да се
Комора обрати и осталима, како би одлучили да ли желе да се прикључе постојећим одборима
или желе да оснују још један.
В.Богдановић: За Јабланички, Пиротски и Пчињски округ избори одржани без већих проблема.
Постоји проблем са Нишавским округом где скупштина није још заказана, а у Топличком
округу, због малог броја ветеринара размишљају да се припоје Нишавском.
Расправљајући о идеји да се споје два округа, УО је закључио да таква могућност није
предвиђена Статутом и за сада се треба организовати како је предвиђено. У колико постоји
интерес или предлог за измене, треба их припремити за наредну Скупштину Коморе, која се
планира до краја јуна.

Закључено је да су оснивачке скупштине Регионалних одбора Коморе успешно одржане у 24
округа. Преостала су још четри: Нишавски, Топлички, Косовско-Метохијски и Београд ИИИ,
који би до краја априла требали да се конституишу. На овај начин стварају се услови за добру
регионалну повезаност свих чланова Коморе и отпочињање конкретних послова.

Ад. 3. Учествујући на скоро 80% одржаних скупштина, председник ВКС З.Рашић, је приметио
врло велику заинтересованост РО да се региструју као самосталне јединице за своју територију.
Зато је обавио више консултација и предложио да се обратимо Агенцији за привредне регистре
како би добили одговор: да ли је могуће регистровати Регионалне одборе као правна лица? Ову
информацију, заједно са начином како Регионални одбори треба да послују и свим потребним
детаљима око уплате чланарине, треба припремити за састанак Управног одбора и изабраних
председника свих РО, који треба одржати до краја априла. У позиву за овај састанак,
председницима треба напоменути да могу, у колико то желе, учествовати и други чланови РУО.
Неопходно је са председницима ажурирати спискове ветеринара у сваком округу.
Ад. 4. Председник Управног одбора Р.Раилић обавестио је присутне о састанку који је на позив
директора Управе за ветеринарство Д.Крњаића одржан 5. априла 2007. у Управи. На састанак су
били позвани З.Рашић, Р.Раилић и Н.Бабин. У позиву за састанак биле су издвојене две теме: 1.
Разматрање предлога аката Коморе, са посебним освртом на предложени Правилник о
лиценцама и 2. Квалификациони услови за купце јавних ветеринарских станица и ВО центара.
По првој тачци основна примедба се односила на посебне лиценце које се налазе у Правилнику,
а Закон није предвидео могућност њиховог постојања. Замољена је Управа да достави примедбе
у писаној форми, како би УО предузео одговарајуће кораке у складу са Статутом.
Учесницима састанка предочен је материјал: "Додатни квалификациони услови у процесу
приватизације" припремљен за Министарство за привреду и приватизацију, на који су они дали
своје мишљење и предлоге за измене и допуне. Поред тога речено им је да текст није коначан и
да се на њега могу ставити примедбе у року од месец дана. Након састанка текст је постављен
на сајт Коморе где се и сада налази.
С.Станојевић обавестио је присутне да су тог истог дана, овај допис проследили Министарству
за привреду и Агенцији за приватизацију, а сам текст је у претходном поступку усаглашен са
Министарством за привреду. Напоменуо је да врло вероватно неће бити сви задовољни
начином како су дефинисани додатни квалификациони услови, али је веома тешко било
обезбедити се од основне бојазни да ће престанком постојања јавних служби на одређеном
терену, доћи до вакума у обављању ветеринарских послова од интереса за државу.
У дискусији су учествовали Н.Бабин, В.Богдановић, Н.Милојковић, Р.Раилић, З.Рашић,
С.Стокић и Г.Тиквицки.
Закључено је да Комора мора инсистирати да се заштити интерес струке. Одлуке које се донесу
не смеју фаворизовати једне, а дисквалификовати друге ветеринаре. Треба тражити од Управе
за ветерину одговор да ли има времена и могућности да се утиче на прихватање додатних
квалификационих услова у процесу приватизације. Законитост и уставност оваквог захтева
одређиваче неко изван струке и битно је да се са предлогом изађе, а шта ће бити усвојено
видеће се.

Ад. 5. На свим ОС РО изабране су Комисије за израду ценовника ветеринарских услуга и
изабрани њихови председници. Управни одбор задужио је Н.Бабина да контактира све
председнике, јер је до сада само једна комисија послала своје примедбе и предлоге. Пошто је
ово један од најважнијих послова који према члану 25. тачка 11. Управни одбор треба да ради,
договорено је да се Н.Бабину достави списак свих председника Комисија за цене по регионима,
како би координирали свој рад.
Ад. 6. Предлог да се »Сарадња са Управом за ветерину« издвоји као посебна тачка дневног реда
образложио је Р.Раилић истакавши да је управо расправа по тачки 3. показала зашто је
неопходно имати добру комуникацију са Управом за ветерину.
Статутом Коморе у члану 25. тачка 13. предвиђено је да УО даје препоруке и смернице код
утврђивања цена поверених послова по Програму мера и у складу са тим од Управе треба
захтевати да се код формирања ових цена обаве консултације са Комором.
У члану 30. тачка 3. предвиђено је да Стручни одбор даје предлоге при усвајању законских,
подзаконских и других правних аката у области ветеринарства, као и њиховој примени, из чега
произлази потреба да се код њихове израде обавезно консултују органи Коморе.
Став Управног одбора је да је неопходно да се Управа придржава рокова прописаних Законом о
ветеринарству, како би се могли планирати предстојећи послови, потребни кадрови и
материјална средства за њихово обављање. На тај начин омогучило би се пословање са много
мање осцилација и предвидивим економским ефектима.
Закључено је да Управни одбор упути предлог Министарству да се најмање једном у два месеца
утврди редовни термин у којем би директор Управе примио представнике Коморе.
Ад. 7. Закључено је да сарадња са суседним земљама треба да буде једна од активности Коморе
коју не треба занемарити, посебно имајући у виду да се ова сарадња успешно одвијала и раније.
Ад. 8. Констатовано је да се међународна сарадња одвија у оквиру две основне организације
WВА и ФВЕ. За пролећно заседање Скупштине ФВЕ у Кракову (31.мај-1.јун 2007.) стигао је
позив са дневним редом и пријавом за резервацију коју треба послати до 25. априла. Управни
одбор је донео једногласну одлуку да на ову седницу отпутује колега М. Шинковић,
представник Коморе у ФВЕ. Чланови Управног одбора обавештени су да још нисмо добили
рачун за чланарину за 2007. годину и да колега Шинковић пре одласка треба да обави потребне
консултације по питању дуговања за претходне године. Исто тако са председником Коморе
треба да обави договор око ставова које ће заступати по свим тачкама дневног реда.
Ад. 9. Предлог Г. Тиквицког за покретање иницијативе за измене или допуне Закона о ПДВ које
се односе на ветеринарске услуге (у прилогу оригинала записника), Управни одбор је прихватио
са одобравањем јер то у овом тренутку представља веома озбиљан проблем за велики број
ветеринарских станица које су у овом тренутку на удару финансијске полиције. Закјучено је да
се Упути захтев Министарству финансија за измене или допуне Закона о ПДВ, а копија овог
захтева са пратећим писмом и директору Управе. Управу треба замолити да покуша
пролонгирати у Министарству финансија доношење решења о кажњавању свих који су у
признаницама за обављене услуге обрачунавали ПДВ за лекове по стопи од 8%, а рад 18%, јер
су казне врло високе и могу одвести у стечај станице које су у овом тренутку у незавидном
материјалном положају.

Ад. 10. Констатујући да израда правилника предвиђених Статутом Коморе представља веома
значајан посао који треба обавити што је могуће пре Управни одбор је закључио да се по
питању:
- Правилника о лиценцама од Управе затражи да достави примедбе и проследи Стручном
одбору на дораду;
- Председник Коморе преузео је обавезу да постојећи “Кодекс етике ветеринара Југославије”
(1995) припреми и усклади са најновијим погледима на ову материју и као радну верзију
достави да се постави на сајт Коморе. Такође га треба послати свим члановима Етичког
комитета на разматрање. Такође је спреман да припреми предлог Дисциплинско-етичког
правилника као почетни текст за чланове Етичког комитета;
- Са председником Стручног одбора Д.Траиловићем треба видети шта је урађено са
Пословником о раду Стручног одбора и планом рада овог тела.
Ад. 11. Председник Коморе З.Рашић предложио је да се размотри могућност формирања
посебног фонда у коме би се прикупила одређена средства, на добровољној основи, за помоћ
деци прерано преминулих професора Снежане и Златана Синовца. Овај фонд био би у функцији
док се макар једно дете не осамостали и на тај начин премости предстојећи период када губе
право на пензију. Одлучено је да се о овом питању обаве потребне консултације и предложи
оптимално решење које би омогућило редован приход.
Председник Управног одбора захвалио је присутнима на активности и стрпљењу. Седница је
завршена у 15,00 часова.
Записник водила
Јадранка Тијанић, с.р.
Секретар ВКС

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

