Записник
са 27. седнице Управног одбора ВКС одржане 22. фебруара 2010. године у Сали за
састанке Ветеринарске коморе Србије, са почетком у 12 часова.
У раду седнице су учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Нестор Бабин, Бранка Видић, Саша Стокић и Грго Тиквицки.
Учешће су због обавеза на послу оправдали Ненад Милојковић и Јелица Узелац.
Састанку су присуствовали председник ВКС Зоран Рашић, секретар Коморе Јадранка
Тијанић и позвани: адвокат ВКС Зоран Мирковић, те колеге Дејан Катић и Денис Новак.
Седницу је отворио и водио Радош Раилић.
Предлог дневног реда је једногласно прихваћен:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ДНЕВНИ РЕД
Усвајање записника са седнице Управног одбора од 30.10.2009. године;
Извештај са састанка у Министарству пољопривреде 08.02.2010.;
Проблематика спорног Упутства о поступку регистрације ветеринарских
организација у МПШВ;
Припрема редовне годишње Скупштине ВКС;
Разматрање предлога СО за Програмирано усавршавање ветеринара у
2010.години;
Усвајање Листе верификованих скупова у 2010. години;
Иницијатива Регионалних одбора ВКС са територије Војводине са састанка
21.01.2010.године
Информација о припремама за Регионални састанак ФВЕ и Конференцију ТАИЕXа у Београду 22-25.03.10.;
Предлог текста одлуке за Препоручени ценовник ветеринарских услуга;
Доношење одлуке о висини накнаде за издавање дупликата лиценце;
Информација о жалби Ж.Спасојевића Поверенику за информације од јавног значаја
и заштиту података о личности Р Србије;
Разно

Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 30.10.2009. године усвојен је у целини
након објашњења записничара Ј.Тијанић зашто се у записнику у тачки 5. не спомиње
расправа која се на УО водила око могућности да за чланове ВКС учешће на предавању
проф. Виларда буде бесплатно. Појашњење је тражио С.Стокић. У образложењу је речено
да о тој могућности у захтеву Катедре није било говора, а тек накнадно је достављен
дефинитивни програм који садржи и котизацију уз усмено образложење организатора да су
трошкови доласка и боравка професора врло високи, унаточ прихода који ће се остварити
од котизације, те је због тога и тражена помоћ Коморе.
Ад. 2. Председник УО известио је да су представници Коморе: З.Рашић, Р.Раилић и
Г.Тиквицки 08.02.2010. били на састанку у Министарству пољопривреде са господином
Миланом Стегићем задуженим за финансије и разговарали о измирењу дуговања
Министарства по ПМ из 2009. према ветеринарским станицама и институтима. Добили су
информацију да је највећем броју станица и института тог дана исплаћено дуговање за
новембар. Највећи део разговора се односио на ПМ 2010. који је управо објављен. Очекује
се да ће ускоро бити утврђен ценовник ПМ, објављен Конкурс, достављене маркице и
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подељен терен. Управа је, према ранијем договору са Комором, која је захтевала да се
укључи у поделу терена, послала допис РО ВКС да дају представника за комисију за
расподелу терена на локалном нивоу. Због неспретно формулисане препоруке да се не
предлажу директно заинтересовани за спровођење ПМ изражена је резерва да ли ће ова
идеја до краја дати очекиване резултате. Представници Коморе су захтевали да се исплате
колеге који су обављали инспекцијске послове на основу члану 148. Закона. Врло озбиљан
проблем се наметнуо са дуговањем Генералног инспектората Комори за обрасце
испоручене за потребе ветеринарске инспекције у првој половини 2009. године у висини од
скоро 1.500.000. динара. Обећано је да ће овај проблем бити решен. Управни одбор се
сложио да се у разговорима око цене за обављање послова по ПМ озбиљно поразговара о
повећању цена рада института који су прошле године драстично смањене и које су довеле
институте у незавидан економски положај.
У расправи о учешћу Коморе у формирању цена које ће бити понуђене од стране
Министарства за извођење послова по ПМ било је више предлога. Имајући у виду
прошлогодишње искуство по овом питању закључено је већином гласова (4 „за“ 1
„против“) да се од Регионалних управних одбора затражи организовање састанака са
представницима ветеринарских организација заинтересованим за прихватање послова по
ПМ. Представници би требало да заузму јединствен став о висини минималних цена за
које су спремни обављати послове из Програма мера. Препорука је да се, где је то могуће,
ови састанци одрже на једном месту за више регионалних одбора и закључци доставе
Комори до 10. марта.
Н.Бабин информисао је Управни одбор о иницијативи за формирање Удружења ветеринара
који се баве великом праксом.
Управни одбор је закључио да се информација са закључцима по овој тачци стави на сајт
Коморе.
Ад. 3. Управни одбор је разматрао проблематику спорног Упутства о поступку
регистрације ветеринарских организација у МПШВ о којем се на седницама УО већ
неколико пута расправљало, а од Управе за ветерину и Правне службе МПШВ тражило
званично тумачење оправданости захтева који се наводе у спорном Упутству а која су у
супротности са „Правилника о садржини и начину вођења регистра правних лица за
обављање ветеринарске делатности и регистру предузетника који обављају послове
ветеринарске делатности“ („Сл.гласник Р Србије“ бр. 11/08). Због неких започетих судских
поступака пред трговинским судом и пријава ветеринарске инспекције већ се ангажовала
адвокатска канцеларија Коморе, а колега Дејан Катић и Удружење ветеринара мале праксе
обратило се Комори захтевајући покретање управног спора. Управни одбор позвао је на
седницу колегу Катића и председника Удружења Дениса Новака. Након врло детаљне
расправе закључено је да, без обзира што све предузете активности до сада нису дале
резултат, адвокатска канцеларија припреми детаљно образложени правни захтев,
поштујући процедуру и надлежности, којим би се Комора обратила Министру и Управи за
ветерину ради решавања овог проблема.
Ад. 4. Прихваћен је предлог председника Коморе Зорана Рашића да се 17.04.2010. године
закаже редовна годишња Скупштина ВКС. У склопу ове тачке разматран је предлог
финансијског извештаја ВКС за 2009. годину који је прихваћен од Управног одбора и биће
приложен у материјалима за Скупштину.
Ад. 5. Председник Стручног одбора Драгиша Траиловић образложио је предлог СО за
Програмирано усавршавање ветеринара у 2010.години, поред предавача са Факултета и
ветеринара из праксе одбору је достављен и списак тема које је Управа аплицирала код
ТАИЕКС-а које су намењене инспекцији. Закључено је да се ове теме понуде регионалним
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одборима који треба да предложе барем три теме које желе да чују и могуће време
одржавања. Прихватћен је и предлог Упутства ауторима за припрему текста предавања
која треба да буду на сајту Коморе и доступна колегама. Достављање текста биће услов за
коначно прихватање теме.
Ад. 6. Усвојена је Листе верификованих скупова за 2010. годину, уз сагласност УО да се
скупови који су у најави, а још увек немају прецизно дефинисан термин, накнадно уврсте.
Ад. 7. Управни одбор је упознат са иницијативом Регионалних одбора ВКС са територије
Војводине са састанка 21.01.2010.године (у прилогу оригинала записника). Закључено је да
су све иницијативе које се у оквирима Закона и Статута Коморе прихватљиве, а о свим
могућим изменама садашњих нормативних аката треба разговарати на Скупштини која ће
на основу конкретних предлога донети одговарајуће одлуке.
Ад. 8. Информацију о припремама за Регионални састанак ФВЕ за Југоисточну Европу и
Конференцију ТАИЕX-а у Београду 22-25.03.10.. дaла је Јадранка Тијанић. Управни одбор
је закључио да се Комора, у координацији са председником Коморе, активно укључи у ову
организацију. На основу дневног реда и плана рада ових седница, које на жалост још нису
достављене, обавиће се припреме како би се оправдало указано поверење.
Ад. 9. Прихваћен је предлог текста одлуке за Препоручени ценовник ветеринарских услуга
донет маја 2008. године, како би се превазишао правни вакум због поступка пред
Врховним судом Србије (у прилогу оригинала записника) и по савету адвокатске
канцеларије прикључила Одлуци УО о привременој мери о поступању по решењу
Комисије за заштиту конкуренције од 27.08.2008. године.
Ад. 10. Управни одбор је донео Одлуку о висини накнаде за издавање дупликата лиценце,
пошто у Правилнику о издавању лиценца није регулисано ово питање, а у последње време
има све више захтева за издавање дупликата лиценци. Донета је одлука да висина накнаде
за издавање дупликата лиценце буде 1.000,00 динара уз подношење писменог захтева.
Ад. 11. Управни одбор је информисан о жалби Ж.Спасојевића Поверенику за информације
од јавног значаја и заштиту података о личности Р Србије. Упознавши се са одговором који
је колеги прослеђен од стране Коморе у новембру 2009. године Управни одбор се сагласио
да се колеги Спасојевићу упути допис у коме ће се поновно указати на начин и поступак
који је Комора спровела у вези оспоравања чл. 22 „Правилника о условима у погледу
објеката, опреме и средстава за рад...“ и предлогу новог Правилника, као и питања у вези
организације едукативних састанака. Копију овог писма треба доставити Поверенику за
информације од јавног значаја као и прихваћени текст достављен од адвокатске
канцеларије (у прилогу оригинала записника).
Седница је завршена у 15,40 часова.
Записник водила
Секретар ВКС
Јадранка Тијанић, др. вет.

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