Записник
са одржане 80. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије.
Седница је одржана 16.10.2015. године у просторијама Ветеринарске
коморе Србије са почетком у 10,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО: Миодраг Милковић (ММ)
Потпредседник Небојша Бошњак (НБ)
Чланови: Иван Добросављевић (ИД), Драгана Бајић (ДБ) и Милан
Ђорђевић (МЂ) .
Седници су присуствовали: Председник ВКС Радош Раилић (РР), секретар
Коморе Жолт Кало (ЖК).
Седници нису присуствовали: Владимир Пауновић (ВП) и Маја
Андријашевић (МА).
Предлози за допуну дневног реда 80 седнице УО :
Милан Ђорђевић:« Доношење одлуке о избору чланова комисије ради
спровођења поступка конкурса за пријем дипломирано правника у ВКС ».
Радош Раилић: « Решење апелационог суда уз објашњење поставити на
сајт ВКС » .
Једногласно су прихваћене допуне дневног реда.

1. Усвајање записника са 79. седнице УО;
2. Именовање једног члана из редова УО за двочлану делегацију
ВКС за састанак са председником Владе РС;
3.Доношење одлуке поводом самосталне кандидатуре Дениса
Новака на место потпредседника FVE;
4.Информација са Вишеград вет 4 + скупа;
5.Повећање препорученог ценовника ВКС за пораст трошкова
живота по статистичким подацима у последњих пет година;
6.Предлог ВКС за израду буџета Управе за ветерину за 2016 годину;
7.Одлука за исплату солидарне помоћи породици преминулог
колеге Милана Јовановића;
8. Именовање представника ВКС за FVE скупштину;
9. Доношење одлуке о избору чланова комисије ради спровођења
поступка конкурса за пријем дипломирано правника у ВКС
10. Решење апелационог суда уз објашњење поставити на сајт ВКС
11.Разно

Ад. 1. Усвајање записника са 79. седнице УО;
ЖК: Унети у записник закључак под тачком 9-5.
« Закључак: Да се на скупу у Вишеграду изнесе предлог где би ВКС
организовала наредни скуп, тј пролећни скуп у 2016. години Вишеград вет 4 +.«
Допуњен записник усвојен у целини једногласно.
Ад.2. Именовање једног члана из редова УО за двочлану делегацију ВКС
за састанак са председником Владе РС;
(РР):По Статуту ВКС председник представља и заступа Комору пред другим
институцијама, а мој предлог је био да у случају позива на састанак да то буде и
један члан из Управног одбора. То је само мој предлог, а ви можете донети
другачију одлуку.
(НБ):Мој предлог да на састанак поред председника ВКС иде и Милан
Ђорђевић.
Одлука : једногласно прихваћен предлог
Закључак: У случају позива ВКС за састанак са председником Владе РС,
Комору ће представљати Радош Раилић и Милан Ђорђевић.
(МЂ): Обавестити путем имејла Кабинет Премијера РС која су то два члана
која ће заступати ВКС на састанку.
Одлука : једногласно прихваћен предлог
Ад.3. Доношење одлуке поводом самосталне кандидатуре Дениса Новака
на место потпредседника FVE;
(РР): У материјалу имате комплетан материјал и цео ток предмета везан за ову
тачку. Не постоји ни један писани акт који доказује да је Комора била упозната о
поднетој кандидатури Дениса Новака на место потпредседника у FVE за
мандатни период 2011-2013. година. Мој предлог је да се свим међународним
ветеринарским организацијама упути један допис-извињење уз констатацију да
ВКС о томе није била упозната и да се Комора, као институција овим дописом
ограђује. Такође да се покрене поступак пред Етичким комитетом ВКС.
(МЂ): Ја сам сагласан у вези дописа и дисциплинског поступка. Поред тога мој
предлог је да се достави адвокату комплетан материјал ради утврђивања
евентуалне одговорности, а која се покреће по службеној дужности, и да се
након изјашњавања адвоката, председник обавеже за даљи поступак. На тај
начин сматрам да је Комора урадила све по питању ове тачке. Овде нико нема
ништа лично против Дениса Новака. Прикривањем евентуалног кривичног дела
је исто кривично дело.
( 4 гласа За и 1 Против)
Одлука: Већином гласова донета је одлука

Одлука:Да се упути писано извињење свим међународним ветеринарским
организацијама. Да се покрене дисциплински поступак пред Етичким
комитетом Ветеринарске коморе Србије, и да се адвокатској канцеларији
„Мирковић“
проследи комплетан материјал са циљем утврђивања
евентуалне одговорности а која се покреће по службеној дужности.
Ад. 4. Информација са Вишеград вет 4 + скупа;
Посета ВКС (Радош Раилић, Саша Траиловић и Жолт Кало) по позиву
Амбасади Републике Србије у Будимпешти. Испред Амбасаде био је Саветник
за економске послове Ото Кишмартон. У краткој посети изнети су послови и
проблеми са којима се суочава ветеринарска струка. Свеченој вечери су
присуствовале и сви представници амбасада земаља чланица Вишеград вет
4 +, као и председник Европске федерације ветеринара (ФВЕ) Рафаел Лагуенс
и канцелар Светске асоцијације ветеринара (WВА) Зоран Катринка.
Презентација нових земаља чланица Вишеград вет 4 + (Црна гора и Грчка),
укупно 13 земаља чланица. Извештај о актуелностима у земаља чланица и
проблемима са којима се суочавају ветеринарске коморе у региону :
- Проблем нерегулисани статус ветеринарских техничара.
- Лоша сарадња са надлежним министарствима.
- Штрајк ветеринара у Пољској поводом незадовољства под каквим
финансијским условима се врше прегледи у кланицама.
-Уписни тренд на факултетима, 95 % су студенткиње, ко ће се бавити
-великом праксом у будућности.
-Висока чланарина у ФВЕ.
-Предлог Македонске ветеринарске Коморе о потписивању протокола о
сарадњи са са ВКС.
-Усвојен предлог да ВКС буде домаћин следећег пролећног скупа Вишеград вет
4+.
(МЂ): Доставити УО рекапитулацију трошкова организовање скупа у Суботици
Вишеград вет 4 +, а који би се изнео колегама на Скупштини ВКС.
Ад. 5.Повећање препорученог ценовника ВКС за пораст трошкова живота
по статистичким подацима у последњих пет година;
(ММ): Упутити допис свим РО - комисијама за цене, да се изјасне по предлогу
Управног одбора ВКС око линерног повећавања препорученог ценовника
ветеринарских услуга за 15 %. Одговор из РО доставити у ВКС у року од 7
дана.
Одлука : једногласна
Ад.6.Предлог ВКС за израду буџета Управе за ветерину за 2016 годину;

Закључак дискусије: Послати допис Управи за ветерину и затражити :
Да се омогући ВКС активно учешће у креирању предлога за израду буџета за
2016. годину. Да нам се достави информација да ли је израђен предлог за
Програм мера за 2016 годину, и које су ветеринарске активности планиране о
трошку буџета РС,као и који је износ средстава планиран за ПМ 2016, и за које
активности појединачно. Уколико не дође до повећања средстава планираних
за ветеринарске активности о трошку буџета РС, то ће довести до угрожавање
постигнутог статуса слободе од појединих заразних болести постигнутог
вишегодишњим континуираним атвностима здравствене заштите животиња.
Одлука : једногласна
Ад. 7. Одлука за исплату солидарне помоћи породици преминулог колеге
Милана Јовановића;
Да се породици рано преминулог колеге Милана Јовановића бр.лиценце 1188
уплати једнократна финансијска помоћ у висини од 20.000 а на основу
Правилника о условима за стицање права на једнократну помоћ Коморе
породицама преминулих чланова Коморе.
Одлука : једногласна
Ад. 8. Именовање представника ВКС за FVE скупштину;
Саша Траиловић ће представљати ВКС на скупштини FVE у Бриселу.
Одлука : једногласна
Ад 9. Доношење одлуке о избору чланова комисије ради спровођења
поступка конкурса за пријем дипломирано правника у ВКС.
(МЂ): Да трочлана комисија достави ужи списак кандидата УО и председникку
ВКС.
(НБ): Да би се смањили трошкови за комисију предлажем: Милана Ђорђевића,
Драгану Бајић и Кало Жолта.
Одлука : једногласна
Закључак: Комисија ће именовати председника комисије, и писмено обавестити
председника ВКС и УО. Комисија ће израдити предлог критерујеме конкурса и
доставити УО и председнику ВКС. По сагласности, конкурс ће се расписати и
објавити и на сајту ВКС. Након прикупљених свих података формираће се ранг
листа кандидата. Комисија ће писменим путем обавестити који су то кандидати
ушли у ужи круг (5 кандидата), и само ће кандидати из ужег круга бити позвани
на разговор.
Одлука : једногласна

Ад. 10. Решење апелационог суда уз објашњење поставити на сајт ВКС
Објашњење и решење апелационог суда проследити и свим председницима
РО тј; колегама који имају сличан или исти проблем ради уједначавања
поступања у таквим ситуацијама.
Одлука : једногласна
Ад. 11.Разно

