Записник

са 92. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије у
проширеном саставу. Седница је одржана 12.06.2019. године у
просторијама Ветеринарске коморе Србије у 11,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник УО: Дубравко Гудурић
Потпредседник: Драгана Кривокућа
Чланови: Дарко Бошњак и Вања Крстић
Због раније преузетих обавеза седници нису присуствовали:Зоран
Цветковић, Бобан Ђурић и Будимир Вишић.
Седници су присуствовали: Председник ВКС Мишо Коларевић,
представник ВКС у FVE Саша Траиловић и секретар Коморе Жолт Кало.
Председник Управног одбора Дубравко Гудурић је предложио следећи
дневни ред за 92. седницу Управног одбора:
1. Усвајање записника са 91. седнице УО;
2.Усвајање Одлуке бр.92/01 са електронске седнице УО
3. Дискусија предлога плана рада ВКС
(предлог плана и предлог финансијског плана)
4. Актуелна проблематика у ветерини;
5. Разматрање пристиглих Жалби из РО БГ 2;
6. Извештај представника ВКС са изборне Скупштине
у FVE;
7. Разно;
Једногласно је усвоје дневни ред за 92. седницу УО.
Ад. 1. Усвајање записника са 91. седнице УО;
Одлука: Једногласно је усвојен записник са 91. седнице УО
Ад.2 .Усвајање Одлуке бр.92/01 са електронске седнице УО
Одлука: Једногласно је усвојена Одлуке бр.92/01 са електронске седнице
УО
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Ад.6. Извештај представника ВКС са изборне Скупштине у FVE;
Upravnom odboru Veterinarske komore Srbije
Izveštaj sa Izborne skupštine Federacije veterinara Evrope, održane od 6. do 8.
juna u Bratislavi, Slovačka
Poštovani, od 6. do 8. juna u Bratislavi je održana izborna skupština FVE
na kojoj je izabrano novo rukovodstvo, predsednik i 4 podpredsednika. Ovim
prilikom podnosim izveštaj po tačkama dnevnog reda.
Sreda 6.06.2019. Sastanak sekcija FVE
EASVO - European Association of State Veterinary Officers
EVERI – European Association of veterinarians employed in the sector of
education, research and/industry
UEVH - Union of Veterinary Hygienists
UEVP – Union of European Veterinary Practitioners
Veterinarska komora Srbije dala je proxy (ovlašćenje za glasanje)
Veterinarskoj komori Republike Srpske i to u UEVH i UEVP, kako je
dogovoreno na sastanku Višegrad vet+ grupe. Međutim, na moje veliko
iznenađenje Poljska delegacija je na sastanku UEVH pokazala proxy koji je
dobila od Ivana Nastasijevića, koga je bivši predsednik VKS odredio za našeg
predstavnika u UEVH. Pre njega predstavnik je bila Prof. dr Vera Katić.
Međutim, kako on nije ovlašćen da daje proxy, već to može da uradi samo
VKS, Poljski proxy je odbačen ali je naš autoritet u FVE ponovo na žalost
narušen.
Četvrtak 7.06.2019. Generalna skupština Federacije veterinara Evrope
Skupštinu je otvorio Dr Rafael Laguens, dosadašnji predsednik FVE.
Posle njega Skupštinu su pozdravili Ministar poljoprivrede i potpredsednik
Slovačke vlade Gabriela Matečná, rektor Veterinarskog univerziteta, profesor
Jana Mojžišova i predsednik Veterinarske komore Slovačke Dr Silvia Štefáková.
Zatim je nastavljena skupština po predloženom dnevnom redu:
1) Dobrodošlica delegatima i gostima
2) Izvinjenja i proxy pojedinih zemalja
3) Usvajanje dnevnog reda (usvojen jednoglasno)
4) Usvajanje zapisnika sa poslednje Generalne skupštine (usvojen jednoglasno)
5) Izveštaj predsednika FVE o stanju u federaciji
6) Aplikacije za članstvo u FVE, punopravno ili kao posmatrači
a) Veterinarska komora Albanije (aplikacija da postane član) (glasanjem
prihvaćeno)
b) Jermenska nacionalna asocijacija veterinara (aplikacija da postane
posmatrač) (glasanjem prihvaćeno)
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7) Izbori za rukovodstvo FVE 2019 – 2021
a) Predlozi i Poslovnik o radu
b) Izbor za predsednika 2019 – 2021
Predloženi kandidati:
1. DOBBENBURGH Rens van (predložen od Kraljevskog
veterinarskog društva Holandije)
2. PINTÉR, Zsolt (predložen od Veterinarske komore Mađarske)
c) Izbor za 4 potpredsjednika
1. CHAMBON, Thierry Conseil National de l’Ordre des
Vétérinaires (CNOV) and Fédération des Syndicats Vétérinaires de
France (FSVF)
2. DANIEL, Karel Chamber of Veterinary Surgeons of Czech
Republic and Komora veterinárnych lekárov Slovenskej Republiky
3. MODER, Siegfried German Practitioner’s Association,
Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. V. (bpt), and the Federal
Chamber of Veterinary Surgeons, Bundestierärztekammer e. V. (BTK)
4. MOSENG, Torill Swedish Veterinary Association, Danish
Veterinary Association (DVA), Finnish Veterinary Association and
Norwegian Veterinary Association (NVA)
5. TOLASI, Giacomo Federazione Nazionale Ordini Veterinari
Italiani
6. WINIARCZYK, Stanislaw Polish National Veterinary Council
Posle evidentiranja predloženih delegata, pristupilo se glasanju. Glasove
su brojali i rezultate glasanja izneli predsednik Američke asocijacije
veterinarske medicine John de Jong, DVM i podpredsednica Kanadske
asocijacije veterinarske medicine Dr. Enid Stiles.
Rezultati glasanja su bili sledeći:
Većinom glasova za novog predsednika FVE izabran je
DOBBENBURGH Rens van, Holandija.
Za podpredsednike FVE izabrani su:
1. CHAMBON Thierry, Francuska
2. MODER Siegfried, Nemačka
3. MOSENG Torill, Švedska
4. WINIARCZYK Stanislaw
8) Finansijski izveštaj
Finansijski izveštaj je podneo Žolt Pinter. Njegov izveštaj je jednoglasno
usvojen, kao i budžet za 2020. godinu.
9) Izveštaju radnih grupa, komiteta partnera i saradnika FVE.
Predavanje je održao Dr Ivo Claassen, Šef veterinarskog sektora Evropske
agencije za lekove (EMA): Novi propisi za veterinarske lekove: kako ćemo
poboljšati veterinarsku praksu.
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10) Lekovi: R. van Dobbenburgh
a) Iveštaj o tekućim problemima
i) Stav o tertmanu zasušenih krava
ii) Primena izoflurana u kastraciji svinja od strane farmera u
Nemačkoj.
11) Dobrobit životinja: A. Robinson
a) Izvešzaj o aktivnosti radne grupe za dobrobit.
i) Stav o eutanaziji konja M. Uldahl
ii) Stav o terminu najranije kastracije mačaka
iii) Stav o laminitisu goveda
b) Podrgupa koja prati tgovinu pasa
Predavanje po pozivu Dr Desmond Maguire Evropska komisija, Zdravlje i
bezbednost hrane, European Commission.
Naslov: Dobrobit životinja i uloga veterinara
12) Stručna pitanja/Statutarna tela
a) Radna grupa za statutarna pitanja M. Veilly
i) Nacrt kodeksa ponašanja
b) Izveštaj o radu European Coordination Committee on Veterinary
Training R. Laguens
c) Kontinuirana edukacija veterirara u Evropi A. Robinson
Izveštak o radu Svetske asocijacijhe veterinara, Maaike van den Berg,
DVM
Petak 8.06.2019. Generalna skupština Federacije veterinara Evrope
13) FVE sekcije
a) EASVO preporuke za FVE J. Clark
b) EVERI preporuke za FVE M. Fornasier
c) UEVH preporuke za FVE S. Grbic
d) UEVP preporuke za FVE T. Chambon
14) Rezultati istraživanja Evropske veterinarske profesije, prezentacija rezultata.
Predavanje po pozivu Pola De Vera DVM Kopa-COGECA savetnik,
zaštita zdravlje životinja Neizvjesna budućnost za farmere EU: Odnos između
farmera, veterinara i društvena rasprava o zdravlju i dobrobiti životinja.
15) Jedno zdravlje
a) Izveštaj radne grupe za bezbednost hrane i njen kvalitet
b) Izveštaj o zvaničnoj kontroli i zakonu o zdravstvenoj zaštiti životinja
c) Edukacija o sistemu Jedno zdravlje, Evropski lekari, zubari i veterinari
sa istim zadatkom
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16) Određivanje tremina naredne skupštine
a) 8 – 9 Novemar 2019 Brisel
b) prolećna skupštima 2020 London, UK
17) Postavljenje novog borda FVE
Одлука: Једногласно је усвојен извештај
Одлука: Да се свим представницима Ветеринарске коморе Србије за
одлазак у иностранство исплаћују дневницe у складу са износима са
списака дневница по страним државама из Уредбе о накнади трошкова и
отпремнини државних службеника и намештеника.
Одлука: Једногласно донета Одлука
4. Актуелна проблематика у ветерини;
Закључци:
Да РО проследе све своје предлоге везане за критеријуме, бодовање
предстојећег Конкурса за ПМ и да УО уобличи предлоге и да проследи
Управи за ветерину у форми дописа.
Правну помоћ обезбедити свим учесницима Конкурса а којима је она
неопходна.
Комора да узме учешће само до утврђивање услова Конкурса,
представници Коморе накнадно не би требали да учествују у Комисијама.
Заказати састанак са фирмом којој је поверена израду картица и софтвера
и затражити од њих разлог кашњења израде. У Уговору стоји да се могу
наплатити пенали за кашњење у износу од 130.000 динара, а поставља се
питање да ли се пенали уопште могу наплатити, пошто је цео износ у
исплаћен у авансу.
Модернизација постојећег сајта ВКС
Омогућити исплату солидарне помоћи колегама којима је она неопходна, и
то уредити нормативним актом.
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Ад3. Дискусија предлога плана рада ВКС (предлог плана и предлог
финансијског плана)
Одлука: Једногласно је усвојен План рада ВКС за 2019 годину као и
финансијски план
( у наставку је усвојен финансијски план и план рада за 2019. годину)

ПЛАН РАДА ВКС ЗА 2019. ГОДИНУ
I КОНКУРС ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ ПРОГРАМА МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТИЊА ЗА ПЕРИОД 2020.-2022. ГОДИНА
Обзиром да 2019. године истичу уговори за уступање послова из Програма мера
за период 2017.-2019. година приоритетне активности ВКС у наредном периоду биће
усмерене на усаглашавање услова Конкурса са Управом за ветерину.
На састанку председника РО одржаном 28.05.2019. године дат је предлог да у
току јуна месеца 2019. године се упути Управи за ветерину допис који ће садржати
основне захтеве у погледу критеријума које би Конкурс требало да садржи пре свега у
погледу бодовања, општих услова Конкурса и сл. Пре упућивања дописа Управи за
ветерину, председници РО прикупиће предлоге и сугестије чланова Коморе и доставити
их ВКС. УО ВКС ће систематизоване сугестије преточити у текст који ће упутити
Управи за ветерину.
Поучени ранијим искуством а у складу са чланом 4., тачка 7 Статута, ВКС ће
омогућити заштиту интереса ветеринарских субјеката и чланова ВКС у току
спровођења Конкурса тако што ће:
а) утврдити процедуру за пријаву неправилности и кршења услова конкурса на
штету учесника у конкурсу
б) обезбедити бесплатну правну помоћ за учеснике конкурса
На састанку председника РО исказан је став да је потребно ангажовати правника
у ВКС на бази уговора на неодређено време. Обзиром да је неопходно спровести
конкурс за пријем правника на рад у ВКС, те да је је расправа о конкурсу за уступање
послова по Програму мера већ у току, ВКС ће обезбедити екстерну правну помоћ.
Цене услуга по Програму мера здравствене заштите животиња нису мењане од
2008. године а, у међувремену, део накнада за ове услуга је преусмерен на терет
власника животиња. Ако се узме у обзир да су трошкови живота и пословања у овом
периоду вишеструко нарасли јасно је да је тренутни ценовник неодржив и да је
неопходно извршити његову корекцију у смислу повећања износа накнада. ВКС је пред
Управом за ветерину изразила спремност да, у оквиру својих могућности, да свој
допринос, пре свега, у покушају обезбеђења више средстава на позицијама које се
односе на ветеринарску делатност у Буџету Републике Србије за 2020. годину. Исход
таквих напора не може се предвидети али у сваком случају у њих треба ући са
умереним оптимизмом. Делегација ВКС је Управи за ветерину предочила, без обзира
на исход претходно наведене активности, је спремна и да жели да учествује у
консултацијама у погледу прерасподеле средстава унутар “ветеринарског” буџета.
Тиме би се кренуло у сусрет изменама структуре предвиђених средстава као резултат
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“излазне стратегије” у контроли појединих заразних болести, односно, укидање дела
имунопрофилактичких мера које се у овом тренутку спроводе.
На овом месту је добра прилика напоменути да, без обзира на услове под којима
ће ветеринарски субјекти обављати уговорне обавезе са државом, постоји реална
могућност да тренд смањења броја свих врста и категорија животиња буде настављен.
То практично значи даљу деградацију предмета рада ветеринарске службе. У том
погледу неопходно је створити предуслове за “отварање” других могућности из
области ветеринарске делатности којима би се ова празнина “попунила”. У складу са
намерама званичне политике за смањење државне администрације намеће се закључак
да је поверавање послова из надлежности ветеринарске инспекције један од начина за
то. Тај процес је у току и у наредном периоду потребно је радити на проширењу,
односно, даљој дисеминацији ових овлашћења. Улога ВКС у овом процесу треба бити
двојака. Да даље инсистира на уступању ових овлашћења као и да обезбеди едукацију
за заинтересоване чланове како би ове послове преузели што пре и без додатних
трошкова.

II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ВКС
Међу чланством је готово постигнут концензус да је постојећи Статут
превазиђен те да је у много чему недоречен. С тим у вези, потребно је приступити раду
на изменама и допунама постојећег или доношење новог Статута ВКС. Према члану
25., тачка 3, Управни одбор утврђује предлог Статута и других општих аката које
доноси Скупштина. Обзиром на комплексност овог посла Управни одбор ће оформити
радно тело које радити на овом питању тако што ће утврдити предлог текста измена и
допуна постојећег или потпуно нов текст Статута. Након тога, УО ВКС ће упутити
предлог текста председницима РО да прикупе предлоге и сугестије чланства. По
окончању ове фазе следе активности:
а) УО утврђује предлог новог Статута или предлог измена и допуна постојећег
б) Скупштина доноси Статут
Рок за завршетак ове активности може се утврдити накнадно у зависности од
тога да ли ће и када доћи до измена Закона о ветеринарству у ком случају би се измене
Статута морале ускладити са евентуалним изменама Закона које се односе на ВКС.
III ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНОВА ВЕТЕРИНАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
На састанку председника РО одржаном 28.05.2019. године, као један од предлога
приоритетних активности, ВКС апостофирана је евиденција чланова. По мишљењу
појединих председника РО евиденција је неажурна. У том смислу, председник ВКС се
задужује да преко стручно-административне службе, изврши проверу и ажурирање
евиденције у свим регионалним одборима и то на следећи начин:
1. Стручно-административна служба ће упутити постојеће спискове
председницима РО.
2. Председници РО ће извршити ревизију достављених спискова у смислу
брисања и додавања чланова, у оквиру својих сазнања а у складу са чланом 32. Статута
ВКС.
3. Стручно-административна служба ће извршити контролу тачности евиденције
увидом у досије сваког појединачног члана.
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4. Након окончања активности наведених у тачкама 1-3 јавно објавити спискове
и омогућити увид свим члановима.
Рок за активности из тачака 1-3 је 01.09.2019. године.
Ветеринарска комора Србије закључила је 10.08.2018. године уговор са
предузећем Пословни Информациони Системи д.о.о. из Београда о набавци
персонализоване чип картице са заштитним елементима и софтвера за очитавање
података са картице. Рок за испоруку предметних добара је истекао. У тренутку израде
Плана и програма нису познати сви детаљи који би омогућили процену могућности
употребе наведених картица у евиденцији чланства.

IV СПРЕЧАВАЊЕ НЕЛЕГАЛНОГ ПРОМЕТА, НЕОВЛАШЋЕНЕ УПОТРЕБЕ
ВЕТЕРИНАРСКИХ ЛЕКОВА И НЕРАЦИОНАЛНЕ УПОТРЕБЕ
АНТИБИОТИКА И НЕЛЕГАЛНОГ ПРУЖАЊА ВЕТЕРИНАРСКИХ УСЛУГА
Нелегалан промет лекова и помоћних лековитих средстава за употребу у
ветеринарској медицини је вишегодишњи проблем на који је ВКС и раније указивала
али без видљивих резултата или, боље рећи, без реакције надлежних органа. Овај
проблем превазилази оквире делокруга рада ветеринарске службе и дубоко задире у
предмет рада других државних органа и институција које уређују и/или контролишу
законитост у промету услуга и добара, наплату порезу и контролу прекограничног
промета. С’тим у вези намеће се закључак да се овај проблем може решити само уз
мултисекторски приступ и сарадњу свих заинтересованих страна. Исто тако, због
комплексности проблема и потребе за координацију рада већег броја учесника у
процесу, није могуће унапред утврдити динамику активности у решавању ових
проблема као ни оквирне рокове за исте. Треба имати у виду и чињеницу да ВКС не
располаже овлашћењима потребним за самостално поступање у овој материји.
Због свега наведеног, ВКС се мора, у овом моменту, сконцетрисати на
последице, односно, упознавање надлежних институција, својих чланова, произвођача
и шире јавности са размерама штете која настаје као последица нелегалног промета
лекова и помоћних лековитих средстава за употребу у ветеринарској медицини.
Основ за ову активност ВКС налази у Националном програму за контролу
резистенције бактерија на антибиотике за период 2019. - 2020. године (Сл. Гласник бр.8
од 08.02.2019. године).
1. Организација округлог стола на коме ће учествовати сви произвођачи и
дистрибутери лекова и помоћних лековитих средстава за употребу у ветеринарској
медицини, представници Управе за ветерину, академске заједнице и представници
ВКС. Циљеви округлог стола:
- дефинисање проблема и постизање концензуса о потреби његовог
решавањарешавања
- план активности на сузбијању нелегалног промета
-дефинисање партнерства са другим надлежним институцијама
Округли сто биће организован уз помоћ руководства и чланова из РО Београд 4
који окупља колеге које раде у овом сектору.
2. Покретање иницијативе код Управе за ветерину за организовање састанка са
представницима Министарства финансија (Пореска управа, Управа царина),
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представницима Министарства здравља и другим релеватним институцијама у овој
области ради упознавања са проблемима који проистичу из нелегалног промета
ветеринарских лекова.
3. У периоду септембар - децембар 2019. године, у сарадњи са Управом за ветерину,
организовати едукацију у свим регионалним одборима на тему антимикробне
резистениције по угледу на едукацију коју Управа за ветерину спроводи за
ветеринарске инспекторе.
4. Медијска промоција претходно наведених активности ВКС.
Три су основана облика нелегалног обављања ветеринарске делатности
1. Самосталан рад незапослених ветеринарских техничара
2. Обављање ветеринарске делатности од стране ветеринарских техничара а по
налогу ветеринара
3. Самосталан рад незапослених ветеринара
Тачке 1 и 3 излазе делимично из оквира ветеринарске службе јер се ради о
неевидентираној услузи. Такав рад подлеже санкцијама које су у надлежности других
органа и институција о чему је било речи у делу спречавања нелегалног промета.
Последице ове појаве готово су идентичне онима које настају нелегалним прометом
ветеринарских лекова. Више је начина којима се може утицати на ову појаву а неки су
већ описани у претходним поглављима попут спречавања нелегалног промета чиме би
се смањила доступност ветеринарских лекова за нелегалан рад. Исто тако, едукација у
погледу последица неконтролисане употребе антибиотика требала би за последицу да
има подизање свести произвођача са крајњим исходом поверавања здравствене заштите
овлашћеним лицима и организацијама. Такође, у поступку дефинисања критеријума
конкурса за уступање послова из Програма мера потребно је нагласити оне у домену
стручног а не техничког аспекта, више ценити активности субјеката у раном
откривању, спречавању ширења, сузбијању и искорењивању заразних болести у односу
на техничке детаље и сл. као и покушати решити проблем “фиктивних” ветеринара.
У сваком случају, без икакве двојбе, нелегалан рад мора бити пријављен. У
светлу активности које ће се спроводити по питању нелегалног промета, ВКС је
спремна да и по овом питању буде активна тако што ће пружити правну помоћ и
подршку у поступцима које ће надлежни органи водити по пријавама. С’тим у вези,
позивамо чланове ВКС да сваки случај нелегалног пружања ветеринарских услуга
пријаве надлежним органима и о томе обавесте комору.
V РЕДУКЦИЈА И ОПТИМАЛИЗАЦИЈА ЕВИДЕНЦИЈЕ КОЈУ ВЕТЕРИНАРСКИ
СУБЈЕКТИ ВОДЕ ПО НАЛОГУ УПРАВЕ ЗА ВЕТЕРИНУ
Општи је утисак да је обим евиденције коју су, у овом тренутку, ветеринарски
субјекти обавезни да воде превелик, те да је неопходно извршити редукцију и
оптимализацију исте. Тим пре што је реално очекивати да се, какав је тренд у другим
секторима, тражени ефекат може постићи уз помоћ ИТ технологија. У разговору
председника ВКС и председника УО ВКС са директорком Управе за ветерину Емином
Милакаром постигнута је начелна сагласност да је потребна редукција и
оптимализација наведене евиденције. Но, исто тако, саопштено је да тренутни
капацитети базе, односно информационог система који поседује Управа за ветерину то
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не омогућавају, те да се на унапређењу овог система ради. Реално је очекивати да тај
процес може потрајати што продужава “агонију” и дање компликује рад ветеринарских
субјеката. У сваком случају УО ВКС ће делегирати једног члана који ће, у оперативном
смислу, дакле конкеретно, радити на ревизији докумената, записа, извештаја и сл. са
колегама из Управе за ветерину који су непосредно у овај посао укључени и упућени.
Упоредо са тим ВКС може заузети двојаки став:
1. Чекати унапређење информационог система које спроводи Управа за ветерину
и онда применити усаглашена решења или
2. Понудити да ВКС финансира или сама изради техничко решење (софтвер)
које би, под одређеним условима, уступила Управи за ветерину на коришћење. Овакав
приступ може бити потенцијалан извор прихода а евентуалну одлуку донела би
Скупштина ВКС.
VI ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ВЕТЕРИНАРСТВУ
У члану 4., тачка 12 Статута ВКС наводи се један од најважнијих задатака
коморе а то је предлагање и учествовање у доношењу прописа из области
ветеринарства. С’тим у вези једна од тема састанка председника ВКС и председника
УО ВКС са директорком Управе за ветерину биле су евентуалне измене и допуне
Закона о ветеринарству. Како је том приликом потврђена информација да је рад на
изменама и допунама Закона у току то је затражено од Управе за ветерину да текст
нацрта истог буде правовремено прослеђен ВКС.
Нацрт Закона о изменама и допунама закона о ветеринарству биће прослеђен
члановима ВКС преко председника РО како би, кроз један вид јавне расправе, дали
своје примедбе и предлоге. Управни одбор ВКС ће систематизоване примедбе и
прелоге проследити Управи за ветерину.
Рокови и даинамика ових активности зависиће од динамике рада Управе за
ветерину по овом питању.
VII ЕДУКАЦИЈА
У погледу едукације чланова ВКС у нередном периоду планиране су следеће
активности:
1. Измене Правилника о стручном усавршавању са следећим циљевима:
а) Упростити, поједноставити и олакшати процес акредитације и бодовања
скупова
б) Процес пријаве актуелних тема за континуирану едукацију ветеринара,
финансирану од стране ВКС, отворити без временског ограничења. Тиме би
се омогућило експлоатисање тема које се наметну својом тренутном
актуелношћу.
в) Систем прикупљања бодова примерити принципима андрагогије,
ревидирати модел остваривања сталних бодова (по основу стажа, завршених
последипломских студија...), те континуираној едукацији вратити образовну
суштину.
г) Контролу едукације, осим евиденције присуства, усмерити и у правцу
реализације, услова и квалитета.
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Предлог текста измена и допуна Правилника о стручном усавршавању утврдиће
Стручни одбор. УО ВКС ће исти проследити свим регионалним одборима како би сви
чланови могли да дају своје примедбе и предлоге. Усаглашен текст биће упућен
Скупштини ВКС на усвајање на првој следећој редовној седници.
2. Организовати едукацију едукатора.
3. За актуелне теме организовати видове обавезне едукације (едукација о
нерационалној употреби антибиотика, Афричкој куги свиња...).
4. Покренути иницијативу организовања експертских тимова који би требало да
омогуће стручни вид медијације при решавању притужби странака на квалитет и
стручност пружене ветеринарске услуге.
Ради транспарентности финансијске подршке ВКС у организацији стручних и
научних скупова, УО ВКС ће, на основу мишљења Стручног одбора, формирати списак
скупова које ће финасијски помагати. Финасијска подршка одредиће и статус ВКС у
организацији самог скупа (суорганизатор, спонзор, пријатељ скупа...) са крајњим
циљем промоције ВКС. Основ за износ средстава биће одлука Стручног одбора о броју
бодова који се могу остварити учешћем на скупу чиме би се постигао паритет, односно
директна корелација стручног и материјалног вредновања.

VIII СОЛИДАРНА ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА ВЕТЕРИНАРСКЕ КОМОРЕ
Сходно члану 4., тачка 25, неопходно је донети Акт којим би се уредили услови
за доделу солидарне помоћи члановима Коморе. Сам предлог утврдио би УО ВКС, у
складу са чланом 25., тачка 3, а исти донела Скупштина ВКС, како је предвиђено
чланом 16.,тачка 2, Статута, на првом следећем заседању.
IX МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА АКТИВНОСТИ ВКС
1. Гостовање представника тела и органа у специјалисзованим емисијама од значаја за
промоцију активности ВКС на телевизијама са националном фреквенцијом као и у
информативним емисијама у случајевома актуелизације појединих питања из делокруга
рада ВКС
2. Охрабрити председнике РО у погледу промоције активности ВКС на локалним
медијима.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2019. ГОДИНУ
ПРИХОДИ
1. Приходи од продаје образаца – робе
2. Приход од чланарине
3. Накнада за лиценце
4. Приход од услуга
5. Приход од камате на орочена средства
6. Остали приходи

14.500.000
10.000.000
5.000.000
200.000
600.000
10.000
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Укупно од 1. до 6.

30.310.000

РАСХОДИ
ТРОШКОВИ СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНЕ
СЛУЖБЕ
ТРОШКОВИ ОРГАНА КОМОРЕ
ТРОШКОВИ ТЕЛА КОМОРЕ
УКУПНО ТРОШКОВИ

15.780.000
5.500.000
9.000.000
30.280.000

РАСХОДИ СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
1. Набавна вредност продате робе
1.1. Трошкови зарада и накнада запослених радника
1.2. Остали лични расходи запослених
1.3. Трошкови потрошног материјала – канцеларијски
материјал
Укупно 1. до 1.3.

Трошкови производних услуга
1.4. Трошкови ПТТ услуга – телефони и експедиција
1.5. Трошкови одржавања основних средства
1.6. Трошкови по уговорима за ауторске хонораре
1.7. Трошкови по уговору о делу и уппп
Укупно 1.4. до 1.7.

6.500.000
5.500.000
200.000
300.000
12.500.000

400.000
100.000
100.000
400.000
1.000.000


Нематеријални трошкови
1.8. Измене на постојећим програмима – пренос године
1.9. Трошкови репрезентације – пословне просторије
1.10. Премије осигурања запослених
1.11. Трошкови платног промета
1.12. Трошкови осталих накнада и пореза
Укупно 1.8. до 1.12.

50.000
20.000
70.000
100.000
20.000
260.000

1.13. Претплате на стручне публикације
1.14. Остали нематеријални трошкови
Укупно 1.13. до 1.14.

100.000
100.000
200.000

1.15. Трошкови амортизације
1.16. Набавка опреме за обављање делатности
1.17. Обезвређивање залиха и потраживања
1.18. Трошкови енергије и комуналија

200.000
200.000
100.000
600.000
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1.19. Трошкови закупа пословног простора
Укупно 1.15. до 1.19.
СВИ ТРОШКОВИ СТРУЧНОАДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ

720.000
1.820.000
15.780.000

РАСХОДИ ОРГАНА КОМОРЕ

Скупштина ВКС
2. Скупштина – редовна и изборна
2.1. Трошкови репрезентације
2.2. Потрошни материјал - текући
2.3. Председник ВКС-а (бруто накнада)
Укупно 2. до 2.3.

Управни одбор
2.5. Председник УО (бруто накнада)
2.6. Чланови УО накнаде за путне трошков и дневнице за
долазак на састанак (бруто)
2.7. Накнаде за путне трошкове по позиву
2.8. Трошкови репрезентације за рад УО
Укупно 2.5. до 2.8.

Надзорни одбор
2.10. Дневнице и путни трошкови (бруто)
2.11. Трошкови репрезентације
Укупно 2.10. до 2.11.
УКУПНО РАСХОДИ ОРГАНА КОМОРЕ


2.060.000
200.000
300.000
620.000
3.180.000


620.000
500.000
250.000
50.000
1.420.000


200.000
10.000
210.000
4.810.000

ТРОШКОВИ РАДА ТЕЛА КОМОРА

Стручни одбор
3. Накнада путних трошкова и дневница
3.1. Трошкови контроле
3.2. Трошкови репрезентације
Укупно 3. до 3.2.


400.000
100.000
50.000
550.000


Етички комитет
3.3. Накнада путних трошкова и дневница
3.4. Трошкови репрезентације
Укупно 3.3. до 3.4.


800.000
50.000
850.000
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4. Трошкови Регионални одбори ВКС

2.000.000

5. Чланарина Европској федерацији ветеринара, са
учешћем представника ВКС-а по позиву

1.500.000

6. Семинари и едукације ветеринара
6.1. Скупови у организацији ВКС
6.2. Програмирано усавршавање ветеринара
Укупно 6. до 6.2.

800.000
1.000.000
1.800.000

7. Чланарина Светској ветеринарској организацији, са
учешћем представника ВКС-а по позиву

800.000

8. Фонд солидарне помоћи члановима Коморе и
породицама преминулих и болесних чланова

700.000

9. Резервни фонд за помоћ Ветеринарским коморама у
региону

400.000

10. Фонд за заступање интереса ветеринарске струке и
ВКС и медијаска промоција коморе

400.000

УКУПНО ТРОШКОВИ РАДА ТЕЛА КОМОРА

9.000.000

Ад.5. Разматрање пристиглих Жалби из РО БГ 2;
Одлука:Проследити комплетан предмет Надзорном одбору на решавање.
Одлука:Једногласно

Сатанак се завршио у 14, и 45.
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