Записник

са 104. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије је одржана
09.02.2022. године у просторијама Ветеринарске коморе Србије у 11,00
часова.
У раду седнице учествовали:
Председник УО: Дубравко Гудурић
Чланови: Вања Крстић, Будимир Вишић, Бобан Ђурић, и Дарко Бошњак.
Због оправданих разлога Зоран Цветковић и Драгана Кривокућа нису
присуствовали на седници.
Седници су присуствовaли: Председник ВКС Мишо Коларевић, Јован
Мирчета, Денис Новак и секретар Жолт Кало.
Председник Управног одбора Дубравко Гудурић је предложио следећи
дневни ред за 104. седницу Управног одбора:
1. Усвајање записника са 103. седнице УО;
2. Усвајање електронских одлука;
3. Могућност уређења базе података за овце;
4. Ценовник за спровођење послова по програму мера здраствене
заштите животиња;
5.Финализација послова на изради ветеринарских легитимација;
6. Законска регулатива око послова ВО крава;
7.Утврђивање висине накнаде за предаваче у склопу програмиране
едукације у организацији ВКС;
8. Усаглашавање око програма обуке „преглед меса на трихинеле“
9. Разно;

Једногласно је усвоје дневни ред
Ад. 1. Усвајање записника са 103. седнице УО;
Одлука: Једногласно је усвојен записник са 103. седнице УО
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Ад.2 Усвајање Одлука са електронских седница;
Одлука: Једногласно су усвојене Одлуке са електронских седница
Ад. 5.Финализација послова на изради ветеринарских легитимација;
Јован Мирчета: Што се правно формалног дела посла ми смо то
завршили. Оно што нам следи сада је прикупљање података и припрема за
израду легитимација. Фирма са којом имамо уговор за израду картица нас
је замолила да их обавестимо када кренемо са прикупљањем података, јер
је отежан и успорен процес набавке пластике и да им је за то потребно 2
месеца. Неопходно је да се попуни један образац и да се достави једна
фотографија у јдп формату. Препорука је да се то заврши код фотографа,
за 200, 300 динара, и да фотографија буде као за амерички визу, фотографи
знају за тај стандард. Председници РО да доставе у секретаријат збирни
ексел образац са подацима својих чланова, заједно са фотографијама као и
попуњене папирне обрасце за сваког члана. Један кратак допис са
упутством да им се пошаље као и та два документа ( ексел фајл и образац).
Свако сам попуњава образац, то је битно због тачности података. Задатак
председника РО је да прикупи те податке, попуни ексел табелу и да
проследи у ВКС. На картици стоје само непромењиви подаци, име и
презиме, број лиценце, датум издавања картице, серијски број картице.
Промењиви подаци су они који се учитавају у картицу а за које је
одговорно именовано лице у Комори. Уз картице ће се добити један
програм за унос променљивих података на картици. Сви подаци учитани
на картици се могу одштампати. Могу се бројеви лиценци и ИД бројеви из
Управе за ветерину увезати. Што се тиче података они подлежу Закону о
заштити података, замолићемо адвоката да нам пошаље инструкцију коме
и које информације и под којим условима се могу пружити. Добро би било
када би сви који попуњавају образац да се изјасне из које области ветерине
су, нпр: мала или велика пракса, хигијена намирница, едукације,
инспекција, трговина лекова, лабораторија, ДДД.
Закључак:
Услов за добијање картице је измирена накнада ѕа лиценцу и чланарину
закључно са 31.12.2021. годином. Рок за достављање података је
31.03.2022. године. Јован Мирчета да обавести да смо почели са
прикупљањем података и да прошири образац са додатом ставком где би
се ветеринари изјашњавали којој области ветерине припадају. Када се
састави такав образац исти
проследити члановима
УО ВКС на
разматрање.
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Ад.3. Могућност уређења базе података за овце;
Бобан Ђурић: Сада имамо хардверски капацитет за то. У децембру је
издат радни налог за израду апликације за кретање оваца. Рок је био до
31.01.2022. године и очекује се убрзо да буде завршено, уз корисничко
упутство за базу. Овај хардвер има могућност за оптимализацију и за друге
врсте документације, за електронска уверења итд.
АД 4. Ценовник за спровођење послова по програму мера здраствене
заштите животиња;
Бобан Ћурић:Предлог Правилника програма мера здраствене заштите
животиња је предат законодавној служби 05.01.2022. године у
Министарство на мишљење, и незванично очекујемо одговор до краја
марта ове године.
Што се тиче ценовника, остало је на предлогу који је делегација ВКС
доставила Управи за ветерину. Сигурно је да нема више категоризације
код говеда и оваца. По одобрењу предлога Правилника ѕа спровоћење
послова по програму мера здраствене заштите животиња ако може да се
организује један састанак између делегата ВКС и Управе за ветерину по
питању ценовника услуга.
AD. 8. Усаглашавање око програма обуке „преглед меса на трихинеле“
Мишо Коларевић:То је иницијатива покренута од стране директорке из
Управе за ветерину. Разлог је висока цена за полазнике обуке. Обуке се
врше на ФВМ у Београду и на Институту за хигијену и технологију меса.
Обуке су различите су и по трајању обуке, и по цени и колико важе
сертификати. Први закључак је да би те обуке требало изједначити. Драган
Василев је задужен да те две институције заједно акредитују код Стручног
одбора ВКС као једну зејдничку обуку, и да се учесницима доделе бодови.
Била је идеја да Комора плати члановима обуку, али став Стручног одбора
није био да Комора треба да плаћа члановима обуку, већ да се обуке
усагласе, скрате, и да се накнада за обуку смањи. Ако је неко ишао на
обуку на ФВМ онда да провера знања буде на институту и обрнуто.
Закључак:
Управни одбор је прихватио став Стручног одбора ВКС да Комора не
треба да плаћа члановима обуку.
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Ад 6. Законска регулатива око послова ВО крава;
Дубравко Гудурић: Пољопривредна инспекција је на терену у вршењу
конотроле газдинстава у више наврата наложили да образац 7а који
штампа ВКС а издају ветеринарски субјекти више не фигурира као
валидан документ. По доношењем новог Закона о сточарству нису укинуте
одредбе Закона о ветеринарству а које се односе на воћење евиденције тј
образац 7а. У новом образцу постоји рубрика где се уноси подаци из
матичне евиденције, а половина ветеринарских станица не обавља
селекцијске послове. По Закону о ветеринарству а који је старији од Закона
о сточарству то до сада није била обавеза ветеринарских субјеката. Идеја је
да се организује један састанак са представницима МПШВ и да се укаже на
овај проблем и ако успемо да се усагласимо па да дамо неку препоруку
чланству о овом проблему.
Закључак:
Именује се Бобан Ђурић око организовања једног заједничког састанка
испред ВКС, Управе за ветерину заједно са представницима
пољопривредне инспекције.
Ад.7 . Утврђивање висине накнаде за предаваче у склопу
програмиране едукације у организацији ВКС, конкурс и теме за
програмирану едукацију ветеринара
Денис Новак: Став Стручног ВКС одбора је да поред стручних тема треба
обратити пажњу и на друге теме, неке од тема од опште важности за
струку за програмирану едукацију ветеринара би биле:
1. Како бити добар ветеринарски колега?
У овом региону недостаје мало више колегијалности. У европској и
светској организацији постоје норме, за почетак нормалне комуникације
на свим нивиома. Како са запосленим колегама, са надређенима, са млађим
колегама.
2. Ментално здравље и благостање (добробит) ветеринара у 21.веку
Наша струка је пета на листи по почињеним самоубиствима, прошле
године је била на трећем месту. Ово је у свету већ препознато како
вцелики проблем, као са каквим се притиском на радном месту суочавају
ветеринари.
3. Недостатак ветеринара на тржишту рада и промене у професији
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Тренд у свету а сада и код нас је феминизација наше професије. Постоји
велики мањак ветеринара у Европи. За потпуну обуку ветеринара је
потребно од 3 до 5 година, и након тога они одлазе. Код нас ветерина није
престижна професија стога у складу са тим је уписују и такви ћаци.
4. Одговорна употреба антибиотика и хигијена у ветеринарској пракси /
медицини
Прошлог октобра је покренута иницијатива У ЕУ да се забране неки
антибиотици у ветерини, на срећу и уз велико лобирање европске
федерације ветеринара таква иницијатива није усвојена. Са друге стране
неретко се антибиотици и даље користе неодговорно.
5. Најчешће грешке у пракси које могу довести до незадовољства клијента,
пријаве и тужбе – како их избећи и како их решавати.
Закључак:1
Конкурс ће бити стално отворен. Проследити информацију са списком
тема из области које Стручни одбор ВКС издвојио као приоритетне теме
за програмирану едукацију ветеринара проследити факултетима,
удружењима ветеринара, организацијама које су организовале едукације, и
председницима РО како би информацију проследили својим члановима.
Закључак:2
Послати анкету члановима Коморе где се позивају да пошаљу своје
предлоге тема за које они сматрају да су актуелне и важне за нашу струку и
које би волели да буду обрађене у наредном периоду едукација ВКС.
Закључак:3
Утврђивање висине накнаде за предаваче у склопу програмиране едукације
у организацији ВКС биће одрећена након доношења финансијског плана.
9. Разно;
Одлука: Да се код обрачуна плата запослених у ВКС од јанура 2022.
године примењује минимална цена по сату рада а koja је ступила на снагу
од 01.01.2022. године.
Једногласно усвојено
Одлука: Да се до краја марта организује Скупштине ВКС, да се председник
ВКС договори са деканом ФВМ из Београда око уступања амфитеатра за
одржавање Скупштине ВКС.
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Једногласно усвојено
Састанак се завршио у 13,00 часова.
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