Записник
са 64. седнице Управног одбора ВКС одржане 17.07.2014. године у
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00
часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Потпредседник УО Саша Стокић, Весна Вулетић, Божидар
Милић, Зоран Маринковић, Миленко Перић и Зоран Рашић.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки и
секретар Коморе Кало Жолт.
Допуна дневног реда:
5) Разно:
а) Нови Правилник о вођењу евиденције В.О ;
б) Извештај са пројекта међународне помоћи са
поплављеног подручја, и именовање 12 чланова за
похађање курса ;
ц) Упутити допис министарки пољопривре и заштити
животне средине да ли запослене колеге у Управи за
ветерину треба да поседују лиценцу ВКС ;
д) Одлука за ислпату годишње чланарине FVE ;
Дневни ред са допунама је усвојен.
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 63. седнице Управног одбора ВКС
одржане 09.06.2014. године;
2. Званично прослеђивање става УО ВКС свим надлежним
органима по питању инструкције број 323-06-1877/2014-05 од
01.07.2014. године;
3. Поништавање донете одлуке са 63. Седнице УО тачка 2.
дневног реда, и доношење нове одлуке;
4. Усвајање нове шифре за праћење кретања животиња;
5. Разно;

Ад. 1. Усвајање записника са 63. седнице Управног одбора ВКС
одржане 19.06.2014. године;
Записник са 63. седнице УО је усвојен једногласно уз допуну у Ад.
2. Донете одлуке ЕК и пристигле жалбе на одлуке EK;„ Члан УО
Весна Вулетић гласала против донете одлуке “
Ад. 2. Званично прослеђивање става УО ВКС свим надлежним
органима по питању инструкције број 323-06-1877/2014-05 од
01.07.2014. године
На састанку одржаном дана 09.07.2014. године у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине који је уприличен од
стране министра пољопривреде Проф.Др Снежане БогосављевићБошковић, а на захтев руководства ВКС поводом инструкције број 32306-1877/2014-05 од 01.07.2014. године представници ВКС изнели су
своје ставове о проблемима са којим ће се суочити пољопривредници
теренска ветеринарска служба, ветеринарска инспекција приликом
примене наведеног документа.
1. Константовано је да наведени документ је технички изузетно
добар и да су представници ВКС са њиме упознати у претходном
периоду.
2. И тада као и сада дали су предлог представницима Управе за
ветерину да је пре примене овог документа неопходно извршити
све припреме свих учесника задужених за његово спровођење, а
које ни до данашњег дана нису извршене.
3. Нагласили су да у примени ове инструкције постоје и објективни
проблеми који у складу са Законом о ветеринарству нису
решени. Конкретно члан 46. Закона о ветеринарству предвиђа
обавезе и дужности локалне самоуправе при уклањању лешева
угинулих животиња, као и непостојање кланица у многим
општинама у којима би се вршило принудно клање животиња.
Посебан проблем може представљати и да власници кланица
немају законску обавезу да те радње и врше, па би
Министарство требало посебним уговорима са власницима
кланица да ту обавезу и обезбеди.
4. На многим пијацама не постоје услови за несметан рад
ветеринара задужених за контролу промета животиња на пијаци.

5. Ветеринарска служба Републике Србије у потпуности је спремна да
почне са применом Уредбе у предвиђеном року.
6. Имајући у виду да ће применом ове инструкције многи
пољопривредници бити прекршајно кажњавани као и губитак
субвенција на пољопривреду у овој години представници ВКС су
предложили следеће:
 Да Министарство пољопривреде са представницима Управе
за ветерину размотри могућност одлагања примене наведене
инструкције као и враћање свих апликација за праћење и
кретање животиња ветеринарским организацијама до
01.10.2014. године;
 У истом периоду извршити све неопходне, законом
предвиђене радње које представљају проблем за реално
спровођење овог поступка;
 У организацији Управе за ветерину и ВКС извршити у свим
регионима
едукацију
(радионице)
свих
овлашћених
ветеринарски организација као и ветеринарске инспекције на
тим окрузима ради одклањања свих нејасноћа;
 И даље наставити праћење кретања животиња у складу са
наведеном инструкцијом ради уходавања свих учесника у
овом поступку и стицања праве слике о проблемима који при
томе могу да настану;
 Одложити примену казнене политике према пољопривредним
произвођачима до 01.01.2015. године;
 У истом периоду преко средстава јавног информисања
константно обавештавати пољопривредне произвођаче о
обавезама
и
последицама
непридржавања
законом
предвиђених обавеза;

Изражавамо забринутост да уколико би се приступило примени ове
инструкције апсолутно и одмах постоји опасност да сама примена овог
докмента нанесе више штете него користи и због начина како је
донета и објављена изазове отпор и неразумевање. Руководство ВКС
као и све ветеринарске организације изражавају спремност да дају
свој пун допринос у реализацији овог документа као и увођења реда у
праћење кретања животиња. Овом приликом се захваљујемо
министру пољопривреде и заштите животне средине Проф. Др
Снежани Богосављевић- Бошковић и саветнику ДВМ Слободану
Вукосављевић на пријему представника ВКС и исказаном разумевању
за новонастали проблем.

Одлучено је да се допис проследи председнику Владе,
Министарки пољопривреде и заштити животне средине и директору
Управе за ветерину. Закључено је да локалне самоуправе нису
спремне за спровођење инструкције број 323-06-1877/2014-05 од
01.07.2014. године за разлику од ветеринарске службе.
А.д. 3. Поништавање донете одлуке са 63. Седнице УО тачка 2.
дневног реда, и доношење нове одлуке;
По Статуту ВКС, члан 25. Тачка 9. - УО ВКС Одлучује по
приговорима и на одлуке комисије Етичког комитета и на основу
основу Дисциплинско - Етичког Правилника Члан 24. Тачка 3. Жалба
се усваја и враћа случај на поновни поступак.
Гласањем је усвојена одлука ( 4 гласа за и један глас против).

А.д. 4.

Усвајање нове шифре за праћење кретања животиња;

Усвојене су нове шифре у препорученом ценовнику ветеринарских
услуга ВКС.
12103 Обрада пријаве догађаја 200,00 динара.
12104 Обрада праћења кретарња 300,00 динара.

А.д. 5. Разно;
а) Нови Правилник о вођењу евиденције В.О ;
Правилник је на снази од 01.07.2014. године. Нову прописану
форму изгледа признанице Управа за ветерину није још доставила
ВКС. Одлучено је да се упути један допис за оцену законитости и
уставности.
б) Извештај са пројекта међународне помоћи са поплављеног
подручја, и именовање 12 чланова за похађање курса ;

Одлучено је да ће из сваке епизоотиолошке јединице један
предложени кандидат похађати курс;
ц) Упутити допис министарки пољопривреде и заштити животне
средине да ли запослене колеге у Управи за ветерину по закону о
ветеринарству треба да поседују лиценцу ВКС ;
Одлучено је да се упути допис министарки пољопривреде и
заштити животне средине
д) Одлука за ислпату годишње чланарине FVE ;
Једногласно је донета одлука да се исплати накнада за годишњу
чланарина у FVE.
е) Одговор по питању Фалсификоване лиценце;
Из Министарства пољопривреде Републике Словеније упутили
су допис ВКС за проверу да ли је испоштована сва прописана
процедура и да ли Борислав Радовановић поседује лиценцу ВКС бр.
0127. Утврђено је да се под тим бројем води колега Војислав Кунтић и
да је упитању фалсификат. Одговор је прослеђен Министарству
пољопривреде Републике Словеније. Затражанео је да Војислав
Кунтић достави секретаријату ВКС оригинал лиценцу бр. 0127 на
увид.
Ф) Јелена Оливерић затражила је финасијску помоћ од ВКС за
санирање настале штете од полаве;
Молба је одбијена, пошто колегиница нема важећу лиценцу ВКС и није
члан Коморе.
седница се заврила у 14 часова.
Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др вет ,с.р.

Записник оверава
Председник Управног одбора
Радош Раилић, др вет, с.р.

