Записник

са 105. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије је одржана
21.04.2022. године у просторијама Ветеринарске коморе Србије у 10,00
часова.
У раду седнице учествовали:
Председник УО: Дубравко Гудурић
Чланови: Вања Крстић, Будимир Вишић и Бобан Ђурић.
Због оправданих разлога Зоран Цветковић, Дарко Бошњак и Драгана
Кривокућа нису присуствовали на седници.
Седници су присуствовaли: Председник ВКС Мишо Коларевић, и
секретар Жолт Кало.
Председник Управног одбора Дубравко Гудурић је предложио следећи
дневни ред за 105. седницу Управног одбора:
1. Усвајање записника са 104. седнице УО;
2. Усвајање електронских одлука;
105-1 ( Двочлана делегација ВКС за одлазак у Тирану)
105-2 (Исплата трошкова М. Малетићу за одлазак у Дубаи)
105-3 ( Извештај о раду УО за Скупштину ВКС)
105-4 ( Донација за бр.3 часописа „ Здравље животиња “ )
105-5 ( Сви извештаји о раду за Скупштину ВКС)
3. Наставак активности по свим тачкама плана рада ВКС;
4. Разно;
Једногласно је усвоје дневни ред
Ад. 1. Усвајање записника са 104. седнице УО;
Одлука: Једногласно је усвојен записник са 104. седнице УО
Ад.2 Усвајање Одлука са електронских седница;
Одлука: Једногласно су усвојене Одлуке са електронских седница
Ад. 3. Наставак активности по свим тачкама плана рада ВКС;
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Образац 1.

3а) Идентификационе картице/ формулар
Булевар ослобођења 18, 11129 Београд;
E-mail: vetks@eunet.rs

Телефони / Факс: 011 2684 597, 2685 619, 2687 475
Web: www.vetks.org.rs

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
(Попуњава подносилац штампаним словима):
Лични подаци
Презиме:

Име:

Број лиценце:

Датум првог издавања лиценце:
Лични Е-mail:

Мобилни телефон:
Претежна област рада (заокружити једно/ дописати):
5. Лабораторија,

6. Трговина - малопродаја,

1. Велика пракса,

7. Образовање,

2. Мала пракса,

3. ДДД,

4. Веледрогерија,

8. _______________________________

Подаци о радном месту
Назив организације у којој сте запослени:
ПИБ:

МАТ БР:

Адреса места рада члана коморе (улица и број):

Насељено место:
Поштански број:

Организациони облик (заокружити једно/ дописати): 1. Станица,

2. Амбуланта, 3. Клиника,

4. Факултет,

5.Лабораторија, 6. Ветеринарска апотека, 7. Центар за репродукцију и ВО, 8. Ветеринарски институт, 9. ________________

Подаци о највишем стеченом образовању
Установа (заокружити / дописати)*:
1. ФВМ Универзитет у Београду 2. Пољопривредни Факултет - Универзитет у Новом Саду, Департман за вет. медицину
3. остало : ______________________________________________________________________________________________
Назив (заокружити)*
:
1. Др. вет.
2. Спец. др. вет.
3. Мр. сци. мед. вет.
4. Др сци. вет. мед.
* доставити копију дипломе у електронском облику, у PDF формату уз захтев.

Обавезно попунити сва поља!
Захтев послати у електронском облику, PDF формат, на е-mail: vetks@eunet.rs
Уз Захтев прилажем (заокружити приложено):
1. Сопствену фотографију по спецификацији као за личну карту у JPG формату
2. Копију дипломе о највишем стеченом звању у електронском облику, у PDF формату
Својеручни потпис подносиоца
Датум:
============================================================================================
ПОПУЊАВА ВЕТЕРИНАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ:
Датум подношења захтева за издавање легитимације:
Подносилац има измирене обавезе на име чланарине и годишње накнаде за
лиценцу, а закључно са последњим даном претходне календарске године.
Подносилац испиуњава услове за стицање легитимације члана Ветеринарске
коморе Србије.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Разлог одбијања захтева:

Потпис овлашћеног лица

===================================================================================
ПОПУЊАВА СЕ ПРИ ПРЕУЗИМАЊУ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ:
Датум и место преузимања:
Легитимацију преузео:
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Штампано:

Потпис:

Мишо Коларевић;
Закључак: 1: Код претежне делатности бришемо ставке хигијена и уместо
ње да стоји лабораторија и бришемо епизоотиологија.
Закључак 2: Код организационог одлика навести облике наведене из
Закона о ветеринарству стим да уместо ветеринарског завода да стоји
ветеринарски институт и као и факултет.
Закључак 3: Подношење захтева да иде електронским путем на један
наменски мејл.
Закључак 4: Подела картица да иде преко председника РО, али да
задужимо неког из Управног одбора или Надзорног одбора да врши надзор
и да одговара за спровођење поделе картица. Рок је 15.09.2022. година , и
да се састави једно упутство и објави на сајту ВКС.
3б)
- На скупштини ВКС је покренута иницијатива за обуставу издавања
уверења.
- Проблеми са пољопривредном инспекцијом. По добијеном допису испред
ВКС а поводом овог проблема директорка Управе за ветерину је
затражила један заједнички састанак између представника Управе за
ветерину и пољопривредне инспекције.
Будимир Вишић: Вођење евиденције у данашње време у електронској
форми је нешто сасвим нормално и примерено садашњем времену. Да би
се архивирало 100 папира ( не 100 докумената ) раднику је потребно око 1
сат и 45 минута времена за то, а за електронско архивирање 100
папира/страна 20 так минута.
Закључак: Крајем маја затражити један састанак са директорком Управе
за ветерину са следећим темама: (ТБЦ, пољопривредна инспекција, таксе,
рационализација документације ).
3ц) Нелегални промет лекова
Мишо Коларевић: Ту можемо две ствари да урадимо. Једна је да
организујемо едукацију на тему антимикробне резистенције у склопу
програмиране едукације. Друга је да контактирамо Батут, Медицински
факултет и да са њима покренемо причу на ову тему.
3д) Исплата висине накнаде за предавача у склопу програмиране
едукације.
Одлука: Да се за ангажовање предавача у склопу програмиране едукације
исплаћује уместо досадашњих 4000,00 динара износ од 6000,00 динара по
сату предавања, стим да се лимитира на 4 сата. Путни трошкови да се
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исплаћују по износу дефинисаним важећим Правилником о накнадама за
рад чланова органа и тела ВКС.
Једногласно усвојен одлука
4) Разно;
А) По добијеном упитнуку од FAO обратити се Управи за ветерину за
консултацију поводом захтева.
B) Да се донира 50.000 динара за одржавање XXIV СИМПОЗИЈУМ
ЕПИЗООТИОЛОГА И ЕПИДЕМИОЛОГА (XXIV Епизоотиолошки дани),
који ће се одржати у Суботици, од 27 - 29. 04. 2022.
Једногласно донета одлука
Ц) Добили смо позив за Охрид 3-5.05.2022 године, и да ВКС делегира два
своја представника. За предавача ангажован је Војислав Илић.
Одлука: Мишо Коларевић и Будимир Вишић су именовани за делегацију
ВКС.
Једногласно донета одлука
Д) Да се прво консултујемо и видимо да ли има могућности и потребе за
организовање једног састанка са председницима РО ВКС, где би се између
осталог разговарало око начина прикупљања захтева као и начина поделе
легитимација.
Састанак се завршио у 11,30 часова.
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