Записник
са 10. седнице Управног одбора ВКС одржане 25. јануара 2008. године у
библиотеци И интерне клинике Факултета ветеринарске медицине у Београду са
почетком у 12 часова.
Присутни:
Радош Раилић, председник УО
Нестор Бабин, потпредседник
Чланови: Грго Тиквицки, Саша Стокић и Бранка Видић.
Одсутни: Јелица Узелац, због болести и Ненад Милојковић.
Састанку су присуствовали председник ВКС Зоран Рашић и секретар Коморе
Јадранка Тијанић.
Седницу је отворио и водио председник Управног одбора Радош Раилић према
допуњеном предлогу Дневног реда:
1. Разматрање записника са седнице Управног одбора од 14. 12. 2007. године;
2. Извештај о досада поднетим захтевима и издатим лиценцама;
3. Финансијско стање;
4. Сарадња са Управом;
5. Договор о припреми Правилника о струковном надзору и Правилнику о
стручним смерницама;
6. Дискусија о предлогу измена и допуна Закона о ветеринарству;
7. Организација наредне Скупштине ВКС;
8. Ценовник услуга;
9. Разно.
Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 14.12.2007. године прихваћен је
једногласно уз примедбу да се тачка 2. допуни закључком Управног одбора да
Комора Управи поднесе захтев да свим новоформираним станицама пренесе
овлашћење за издавање транспортних уверења. Уредбом из 2000. године то је
омогућено свим ветеринарским станицама, а сада то омогућава и чл.148 Закона о
ветеринарству који регулише који послови ветеринарске инспекције могу да се
пренесу на ветеринарске станице.
Ад. 2. Секретар Коморе Ј.Тијанић обавестила је УО да је до сада издато 700
лиценци. Прва јавна додела обављена је 28. децембра 2007. године у Привредној
комори Србије. За ову седницу обрадило се и издало првих 184 лиценце. У Комору
су, закључно са 24. јануаром, стигла 1373 захтева који су унети у Књигу захтева за
издавање лиценци. У наредном периоду прегледаће се сва достављена
документација да се утврди да ли некоме нешто недостаје и обавестити сви којима
је лиценца урађена да могу да је подигну. Након тога наставиће се са даљим
издавањем. У просеку се може дневно урадити 30-50 лиценци. Очекује се да ће се
подношење захтева наставити, али равномерније и у нешто мањем обиму. Након
овог предстоји уношење у Регистар лиценци. Да би се ови послови обавили у што
краћем року ангажовано је техничко лице.
Извештај о досада поднетим захтевима и издатим лиценцама једногласно је
прихваћен.

Ад.3. Секретар је известио Управни одбор да је у току израда Завршног рачуна за
2007. годину. Према очекивањима расходи ће се кретати у планираним оквирима.
Како је приход од чланарине и накнаде за лиценцу остварен највећим делом у
последњих месец дана, а није било реализације по основу планираних едукација,
УО је предложио да се на рачуну Коморе задрже средства потребна за текуће
пословање, а све остало орочи на месечном нивоу. Управни одбор овластио је
председника и секретара да одаберу банку која ће, под најповолнијим условим,
орочити расположива средства. Замољени су чланови Управног одбора да, у склопу
припрема за Скупштину, размисле о предлогу Финансијског плана за 2008. годину,
како би се на наредним седницама УО утврдио предлог.
Ад.4. Имајући у виду закључке предходне седнице и допис који је упућен Управи
за ветерину, чланови УО затражили су од Председника Коморе да у периоду од 4-9.
фебруара закаже састанак са Директором Управе и Начелником инспекције.
Договорен је план припреме овог састанка и теме о којима се жели разговарати. О
спровођењу Закона и надзору законитости уводно излагање припремиће Радош
Раилић, о питањима у вези приватизације и исплате дуговања Нестор Бабин,
инсистираће се на захтеву да се устали редован термин за пријем представника
Коморе једном у два месеца.
Ад. 5. Председник Коморе Зоран Рашић обавестио је УО да се до краја фебруара
очекује сагласност Министарства на нормативна акта која је усвојила Скупштина
ВКС у октобру прошле године. Председник и секретар били су у току јануара на
два консултативна састанка у Министарству по питању достављених правилника.
Како је планом рада предвиђена израда још два правилника председник Управног
одбора Радош Раилић прихватио је да за наредну седницу припреми предлог
Правилника о струковном надзору.
Ад. 6. Предлог Нацрта измена и допуна Закона о ветеринарству налази се на сајту
Министарства и Коморе, и до сада је стигло доста примедби. Овај предлог треба да
буде тема разговора са Управом. Закључено је да се Регионалним одборима упути
допис са молбом да сви који до сада нису одржали Скупштине РО у дневни ред
уврсте и расправу о изменама и допунама Закона. Тамо где су Скупштине већ
одржане, Регионални управни одбор треба да да примедбе на Закон.
Ад.7. Управни одбор је закључио да је реално да се Скупштина коморе планира за
прву половину априла, а до тада треба урадити квалитетну припрему.
Ад. 8. У допису који се упућује Регионалним одборима, председнике треба
обавестити да је рок за достављање примедби, измена и допуна Ценовника услуга,
продужен до 8. фебруара.
Ад. 9. Секретар је обавестио УО да је Агенција за заштиту животне средине
замолила Комору да обавести све ветеринарске станице и институте о обавези
подношења годишњег извештаја о инвентару медицинског и ветеринарског отпада.

УО је закључио да се допис Агенције упути свим председницима РО и постави на
сајт Коморе.
Разматран је предлог колега из ветеринарске станице Брус да се за обележавање
телади користи само један образац у потребном броју примерака, уместо садашња
три. Управни одбор се сложио са оценом колега да је у последње време присутан
проблем великог администрирања код вођења евиденција. Постоји евидентна
потреба да се правилник о вођењу евиденција у ветеринарским станицама мења.
Договорно је да се и ово питање стави на дневни ред састанка са Директором
Управе.
За наредну седницу Управног одбора треба припремити посебну тачку дневног
реда о часопису “Ветеринарски гласник”.
Управни одбор информисан је о здравственом стању колегинице Милене
Лаушевић, и потреби да јој се обезбеди посебан лежај и антидекубитални душек.
Једногласно је прихваћено да Комора партиципира 50% учешћа у овим
трошковима (45.800 динара).
Прочитано је писмо деце професора Синовац у којем се изражава захвалност
Комори на указаној финансијској помоћи.
Председник Зоран Рашић обавестио је УО о прераној смрти колеге Зорана
Анђелковића и предложио да се упути једнократна помоћ породици у износу од
50.000. динара у бруто износу. Управни одбор једногласно је прихватио овај
предлог уз напомену да треба, за овакве случајеве, финансијским планом
определити средства у 2008. години, али и урадити посебан Правилник.

Седница је завршена у 15,20 часова.
Записник водила
Јадранка Тијанић, др. вет.с.р.
Секретар ВКС

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

