ЗАПИСНИК
са 6. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије одржане 13. септембра
2007. године у Ветеринарској комори Србије.
У раду седнице учествовали:
Председник Управног одбора: Радош Раилић;
Потпредседник УО: Нестор Бабин;
Чланови: Бранка Видић, Јелица Узелац, Грго Тиквицки, Саша Стокић и Ненад
Милојковић.
Седници су присуствовали Зоран Рашић и Јадранка Тијанић.
Председник Управног одбора Р.Раилић отворио је седницу и предложио да се на
седници расправља о припреми за Скупштину Коморе.
Предлог је прихваћен и седница је разматрала
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са седнице од 14. августа 2007. године;
2. Припрема Скупштине ветеринарске коморе Србије;
3. Разно.
Ад. 1. Предлог записника од 14. августа 2007. је усвојен без примедби..
Ад.2. У разматрању припрема за Скупштину учествовали су сви присутни чланови
УО. Председник је најавио да ће се Скупштину сазвати за 13. октобра у
Амфитеатру ФВМ и припремиће предлог дневног реда имајући у виду обавезе
према Статуту Коморе и до сада обављене послове. На дневном реду треба да буде:
1. Верификација мандата изабраним председницима РО који нису били
чланови Скупштине (11, укупно 164 представника); верификација чланова
Етичког комитета и констатовање мандата представнику Министарства;
2. Извештај о раду председника Коморе између две Скупштине,
3. Извештај о раду Управног одбора, Надзорног одбора, Стручног одбора и
Етичког комитета;
4. Годишњи план активности;
5. Кодекс ветеринарске етике;
6. Дисциплинско-етички правилник;
7. Правилник о стручном усавршавању;
8. Правилници о раду ЕК и Стручног одбора;
9. Финансијски план.
Како се очекује да ће се због обимног дневног реда Скупштина одвијати у два дела
треба планирати паузу за ручак од 14 до 15 часова и предложио да се у ресторану
Факултета организује ручак за све учеснике, што је и прихваћено.
Потребно је анимирати чланове Скупштине за учешће у раду. Седница је јавна и
треба очекивати учешће колега који нису чланови. Због тога треба идентификовати
све чланове, обележити картицама и уручити им картоне за гласање. Остале
присутне треба јасно издвојити, а госте и евентуалне представнике медија
спровести на унапред обележена седишта. Обавештење за јавност треба
припремити након Скупштине.

Ад. 3. У оквиру ове тачке разматрано је неколико питања по којима су донете и
одлуке:
а) Управни одбор донео је једногласно одлуку да се постојећи амблем Коморе, као
већ препознатљив, задржи до даљег(7 „за“ 0 „против“).
б) Одлука о надокнадама, коју је Управни одбор донео на седници од 2. фебруара
2007., треба преименовати у Правилник и упутити Министарству на сагласност,
заједно са текстом Правилника о надокнадама... који је у начелу усвојила
Скупштина Коморе 11. новембра 2006. године.
ц) Прихваћена је понуда Завода за израду новчаница за израду заштичене лиценце
и договорено да се приступи изради идејног решења. (7 „за“ 0 „против“)
д) За Скупштину Коморе треба припремити заставу, амблем и транспарент.
е) По питању Ценовника ветеринарских услуга, пошто има много проблема око
примене и примедби на врсте и висину обухваћених услуга, одлучено је да се све
пристигле примедбе и предлози систематизују. У овом моменту само треба послати
обавештење за измену услуга под тачком 12. Ценовника „Ветеринарска уверења и
потврде“ како би се избегли неспоразуми са инспекцијом. Ову ставку треба
проширити са ставком Извод из евиденције кретања животиње на захтев власника–
200 динара и обележавање телади ван програма мера- 350 динара. Уз измену треба
све обавестити да преко Регионалних Комисија за цене доставе примедбе и
предлоге који ће се разматрати у новембру како би Управни одбор у децембру
израдио нови предлог Ценовника са важношћу од 1. јануара 2008.
ф) Разматран је писмени захтев председника РО Београд ИИ да се преименује
назив овог регионалног одбора. Закључено је да је о овом питању УО донео
одлуку на седници од 10. јула и да се овај захтев не може прихватити. (7 „за“ 0
„против“) о чему треба обавестити председника.
г) Председник је обавести УО о одговору директору Зоолошког врта у Београду на
неаргументоване нападе на ветеринарску струку преко дневног листа „Политика“
(31.08.07.). Замолио је све да реагују у колико у будуће буде напада такве врсте.
х) Дата је информација о одласку представника Србије на састанак ТАИЕX-а о
проблемима куге свиња у Брашову. Из неразумљивих разлога дошло је до
проблема са одласком представника Коморе. УО је изразио наду да се овакви
неспоразуми убудуће неће дешавати.
и) Управни одбор прихватио је извештај колеге Микалачког са путовања у Белгију
у априлу 2007. и предложио да се објави у часопису „Ветеринарски гласник“.
Седница је завршена у 15,10 часова.
Записник водила
Јадранка Тијанић,с.р.
Секретар ВКС
Управног одбора

Записник оверава
Радош Раилић,с.р.
Председник

