Записник
са 35. седнице Управног одбора ВКС одржане 02. децембара 2010. године у
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 12,00 часова.
У раду седнице су учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Саша Стокић, Весна Вуловић, Снежана Цуцуровић и Зоран Рашић.
Одсуство је оправдао колега Миленко Перић.
Поред чланова Управног одбора седници су присуствовали и позвани
представници Коморе у међународним организацијама (WVA i FVE): Зоран
Катринка и Денис Новак.
Састанку су присуствовали председник ВКС Грго Тиквицки и секретар Коморе
Јадранка Тијанић.
Председник Управног одбора Радош Раилић отворио је седницу и пре усвајања
предложеног Дневног реда, достављеног уз позив, Саша Стокић је предложио
допуну тачком о предлогу иницијативе колеге Петру Мохана о сарадњи са
Румунском ветеринарском комором.
Допуна и предлог дневног реда једногласно су прихваћени.
ДНЕВНИ РЕД
1. Помоћ колегама из Краљева погођеним земљотресом;
2. Реаговање Коморе на појачану негативну медијску кампању о резултатима
рада ветеринарске службе;
3. Припрема за израду стратегије унапређења рада ветеринарске службе у
наредном четворогодишњем периоду;
4. Утврђивање листе неопходних нормативних аката потребних за рад
ветеринарских организација;
5. Иницијатива за успостављање сарадње са Румунском ветеринарском
комором;
6. Упознавање са захтевом Ветеринарске станице Врање;
7. Разно.
Закључено је да се записник са 33. седнице УО (претходни сазив) и седнице од
20.11.2010. достави уз позив за наредну седницу.
Ад. 1. На Скупштини Коморе одржаној 20.11.2010. донета је Одлука да се размотре
могућности за помоћ колегама из Краљева погођеним земљотресом.
Закључено је да:
1. Ветеринарски научни и специјалистички институти
координисаном
акцијом
издвоје
одређену
суму
(највероватније 20.000 динара).
2. Стручни одбор ВКС је на преподневној седници донео одлуку
о организацији Солидарне едукације која ће бити 11.12.2010.
године на ФВМ у Београду са три теме у три сале: онкологија,
репродукција и мастити и уплатом минималне котизације у
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износу од 1.000 динара. О одржавању ове едукације треба
обавестити колеге преко сајта и све председнике РО посебним
дописом који они треба да проследе ветеринарским
организацијама на свом региону.
3. Свим ветеринарским организацијама упутити позив за
једнократну помоћ према њихобим могућностима. Све
активности треба да се ороче до 15.12.2010. и помоћ треба да
се односи на све колеге који су чланови Коморе.
4. Министарству пољопривреде упутити захтев да се одобри
10.000
бесплатних
вештачких
осемењавања
говеда
пољопривредним домаћинствима на територији Краљева.
Ад. 2. Управни одбор разматрао је питање потребе реаговања Коморе на појачану
негативну медијску кампању о резултатима рада ветеринарске службе, која је
посебно изражена у последње две недеље, од појаве првих случајева класичне куге
свиња у Сремским Радинцима.
Досадашњи став Управног одбора је био да се у медијима Комора појављује у
складу са својим надлежностима у циљу заштите интереса струке.
У дискусији која је уследила по овој тачци учесници су изнели своје ставове:
Грго Тиквицки: „Треба наставити са праксом претходног руководства: вредновати
рад, а санкционисати нерад, заштити интереса струке, а све што не ваља мора да
има име и фирму. Потребно се оградити од свега што је негативно и Комора мора у
оквиру својих могућности и овлашћења предузимати мере, али Управа је та која у
конкретним ситуацијама има могућност да санкционише“.
Зоран Рашић: „Негативна медијска кампања према ветерини траје већ неколико
недеља, оградити се од свих ситуација које су последица рада комисија за
расподелу терена по ПМ, јер чланови Коморе који су били у тим Комисијама нису
потписивали записнике где је било неправилности. У случају појаве ККС у
Сремским Радинцима треба сачекати званично мишљење државних органа који
испитује разлоге појаве и сходно томе реаговати у оквирима које налаже струка.“
Зоран Катринка: „Комора у оваквим ситуацијама не треба да има реактивну улогу,
али је потребно да се кривци идентификују и направи ограда од негативних
дешавања. Члановима Коморе треба скренути пажњу да пре него што се обрате
медијима размисле да ли су искористили све могућности да свој проблем реше
регионално или даље, коришћењем механизам унутар Коморе.“
Снежана Цуцуревић је поставила питање „Колико Комора може утицати на
нетачна и злонамерна мишљења која се појављују у медијима, да ли постоји
механизам који би санкционисао такав начин извештавања. Мишљења је да колеге
у првом реду треба да користе своје стручне организације.“
Денис Новак: Сугерише да текст саопштења које би се упутило медијима буде у
трећем лицу, да се односи искључиво на спорне чињенице са јасним ставом
Коморе, без директног обраћања појединим медијима.
Закључено је да Радош Раилић и Грго Тиквицки напишу саопштење за „Танјуг“
које ће се претходно послати свим члановима Управног одбора на увид и
консултацију.
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Ад. 3. Председик УО Радош Раилић информисао је присутне да је повод за
стављање ове тачке на дневни ред била досадашња сарадња Коморе са Управом за
ветерину. Предлог који је председник УО предочио члановима УО треба да буде
основ за израду стратегије унапређења рада ветеринарске службе у наредном
четворогодишњем периоду. То су основне тема којима би Комора требала да се
бави, а свака од њих треба да се разради.
„Радни предлог за израду стратегије унапређења рада ветеринарске службе у
наредном периоду“
1. Сарадња са Управом за ветерину и Министарством пољопривреде:
- успостављање правог партнерског односа у складу са Законом о
ветеринарству и Статутом ВКС у изради и измени нормативних
аката;
- измене Статута ВКС у циљу повећања надлежности органа и тела
ВКС;
- јединствен начин рада ветеринарске инспекције на читавој
територији Р Србије у складу са законом;
- повећање цена накнада за обележавање животиња, издавање
здравствених уверења и накнада за издавање транспортних уверења.
2. Сузбијање нелегалног промета роба и услуга у складу са законом:
- лекова;
- семена за вештачко осемењавање;
- опреме;
- промета животиња и производа;
- рада „на црно“.
3. Медијско представљање ветеринарске струке:
- школство, теренска служба, научни и специјалистички ветеринарски
институти, ветеринарска инспекција, управа.
4. Повезивање са међународним организацијама и удружењима грађана:
- активно учешће у раду светских и европских ветеринарских
организација, ветеринарским и привредним коморама у окружењу;
- невладиним организацијама;
- друштвеним организацијама.
5. Интензивирање рада Регионалних одбора ВКС
6. Повећање одговорности свих учесника у раду ветеринарске службе.
За све предвиђене послове и активности потребно је комплетно ангажовање струке,
одређивање тимова и финансијских средстава.“
Дискусија:
Грго Тиквицки је предложио да се прво обратимо Управи за ветерину и затражимо
састанак на коме би изложили наша очекивања од будуће сарадње, а након тога
позвати Управу да дођу у Комору на једну од наредних седница УО, до када би
требали имати разрађену „Стратегију“.
Саша Стокић: Досадашње искуство на жалост не говори о партнерском односу са
Управом.
Зоран Рашић: Сама Стратегија треба да буде озбиљан докуменат. Због тога ове тезе
на Регионалним одборима треба разрадити и овај документ припремити за
Скупштину. Од Министарства тражити да одговори шта је епилог консултација са
релавантним факторима Европске уније по питању одбијеног предлога
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„Правилника о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад које мора да
испуњава правно лице и предузетник за обављање ветеринарске делатности“ што је
било образложење Управе кад су предлог одбили.
Зоран Катринка: Светска ветеринарска организација организује поводом 250
година од осивања прве ветеринарске школе у Лиону и Паризу манифестацију
„Вет2011“ која треба да промовише ветеринарску струку у свету, али и у свакој
земљи појединачно. То ће бити прилика да се управо медијски много више
афирмишемо. На жалост наша земља се ни у једном документу ове организације не
спомиње. Позвао је Управни одбор да донесе одлуку о учлањењу у ову
организацију.
Денис Новак: У контексту излагања Зорана Катринке, као представник у ФВЕ изнео
је оцену о потреби активног укључивања у све секције Европске федерације, јер
смо присутни само у централној организацији и, захваљујући више личним
контактима колеге Шинковића, позивани смо на седнице Удружења практичара.
Највероватније ћемо у наредном периоду бити позвани да се учланимо и у ову
секцију. У неформалним разговорима за време годишње Скупштине у новембру у
Бриселу предочено му је да се може очекивати да буде позван да у следећем
мандату буде кандидован за Управни одбор FVE. У том случају биће потребно да
Комора званично пошаље нашу апликацију за то место. У односу на дискусију о
изложеним тезама у радној верзији Стратегије мишљења је да би генерално било
врло корисно да Комора дефинише своје приоритете у захтевима према Управи и
ништа више преко тога. Конкретно, кад је поменути оспорени Правилник у питању
треба Управи упутити захтев и иницијативу да се предлог доради и бити упоран да
се о њему поновно дискутује.
Снежана Цуцуровић: Евидентиран је проблем изједначавања ветеринарског и
хуманог лека у Правилнику о контроли лекова, а ту постоје велике разлике.
Закључено је да би УО Београда IV требао да да предлог за измене и допуне овог
Правилника, а УО Коморе ће даље преузети иницијативу. За реализацију оваквих
иницијатива можемо очекивати и помоћ FVE.
Зоран Катринка: постоји тзв.“слот анализа“ за постизање зацртаног циља.
Потребно је да се јасно дефинише: шта су нам снаге, шта слабости, шта могућности
и које су опасности које нас могу угрозити код остваривања циља. После детаљне
анализе сваког сегмента прави се временски орочен план реализације.
Зоран Рашић: Комора је материјално способна да прихвати обавезе чланарине у
овим организацијама и мишљења је да ове предлоге теба прихватити јер ће то бити
један од наћина превазилажења наших проблема.
У вези свих дискусија које су вођене у оквиру ове тачке дневног реда донете су
следеће одлуке:
1. Пре него се радна верзија „Стратегије“ упути Регионалним одорима на
разматрање потребно је ближе дефинисати и допунити предложене основне тачке.
У том циљу међу писутнима подељене су поједине тачке: прву и пету тачку
предлога разрадиће Радош Раилић и Грго Тиквицки; другу Снежана Цуцуровић и
Весна Вулетић; трећу Зоран Катринка и Денис Новак, а у четврту треба да се
укључе сви. На следећој седници УО овај допуњени материјал треба размотрити и
након тога упутити РО који би га до краја јануара дискутовали и доставили своје
предлоге.
4

2. Од Управе за ветерину и Министарства пољоприврде захтевати да нам доставе
одговоре на сва послата документе које смо им упутили, а нисмо добили одговоре.
3. Одлучено је да се Светској асоцијацији ветеринара поднесе декларација ВКС о
жељи да приступи овој организацији, а у складу са тим доставе потребни подаци
колеги Катринки ( историјат, број чланова и елаборат о кадровима који смо
спремали за 2009.годину).
4. Одлучено је да се приступи учлањењу у секције Европске федерације
ветеринара.
Ад. 4. Иницијатива за утврђивање листе неопходних нормативних аката потребних
за рад ветеринарских организација потекла је од стране колеге Властимира
Адамовића. Закључено је да Саша Стокић уради ову информацију са списком
прописа и бројем Сл. гласника где се могу наћи и да се то постави на сајт Коморе
како би било доступно свима.
Ад.5. Иницијатива за успостављање сарадње са Румунском ветеринарском комором
потекла је од колеге Петра Мохана. Прихваћен је предлог и задужен је колега
Стокић да у договору са колегом Моханом предузме кораке у циљу успостављања
сарадње.
Ад 6. Управни одбор упознат је са захтевом Ветеринарске станице Врање да им се
помогне у разрешавању проблема насталих због промена које су настале у
појединим станицама након расподеле терена по Конкурсу за спровођење ПМ.
Констатовано је да Комора није надлежна за решавање оваквих ситуација, али да
може тражити од Управе да спроведе ванредну контролу што ће бити и урађено.
Ад 7. Разно:
а. Размотрена је понуда НБС – ковнице новца израду нове количине лиценци.
Донета је одлука да се штампа 500 примерака по сени од 95,00 дин/ком.
б. Одлука да се прихвати захтев Катице Спасић да јој лиценца мирује у периоду
док буде у иностранству.
в. Прихваћен је захтев за финансијску надокнаду предавачима на једнодневној
семинару « Узгој и рад са лабораторијским животињама одржан 15.10.2010. године
на ВМА. Донета је одлука да се овим предавачима исплати надокнада која се плаћа
и предавачима Програмираног усавршавања ветеринара које организује Комора –
10.000 динара за предавача.
Седница је завршена у 14,20 часова.
Записник водила
Секретар ВКС
Јадранка Тијанић, др. вет.

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