77. седница УО

Записник
са одржане 78. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе
Србије. Седница је одржана 27.05.2015. године у просторијама
Ветеринарске коморе Србије са почетком у 16,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО: Миодраг Милковић (ММ)
Потпредседник Небојша Бошњак (НБ)
Чланови: Милан Ђорђевић (МЂ), Владимир Пауновић (ВП),Маја
Андријашевић (МА) и Иван Добросављевић (ИД).
Драгана Бајић није присуствовала седници. (ДБ)
Седници су присуствовали:Председник ВКС Радош Раилић (РР),
Проф.др милан Балтић и секретар Коморе Жолт Кало (ЖК).
Предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 77. седнице УО;
2. Предлог о усклађивању Правилника о квалитету меса са
стандардима ЕУ;
3. Извештај о реализацији договора руководства ВКС и
директора Управе за ветерину од 07.05.2015. године;
4. Штампање образаца ВКС за потребе Управе за ветерину;
5. Проблеми теренске ветеринарске службе око обележавања
животиња;
6. Допуна предлога радне групе за израду стратегије
стандарда ветеринарске струке;
7. Разно;

Предложена је измена и допуна дневног реда
1. Усвајање записника са 77. седнице УО;
2. Предлог представника ВКС у комисији за усклађивању
Правилника о квалитету меса са стандардима ЕУ;
3. Извештај о реализацији договора руководства ВКС и директора
Управе за ветерину од 07.05.2015. године;
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4. Предлог решавање проблема дуговања Управе за ветерину
према ВКС;
5. Проблем теренске ветерине службе због кршења важећих
уговора на пословима обележавања животиња;
6. Информација о радној верзији измена и допуна Закона о
добробити животиња;
7. Извештај са учешћа представника ВКС у Опатији
8. Разно
Предложене допуне дневног реда усвојене су једногласно
А.д.1. Усвајање записника са 77. седнице УО;

Записник са 77 седнице УО усвојен је једногласно.

(МЂ): Ако не радимо по Статуту доводи се у питање легитимитет рада
УО. У Статуту ВКС стоји да је чланство у Комори обавезно за све
дипломиране ветеринаре и докторе ветеринарске медицине, а
сагласнот на Статут дало је МПЗЖС. Како може неко да одлучује а да
није члан истог тела?
(МА): Скупштина ВКС је верификовала мандат представника МПЗЖС
у Управном одбору ВКС.
Након краће расправе Маја Андријашевић је напустила седницу, и
тачка дневног реда 6. Информација о радној верзији измена и допуна
Закона о добробити животиња скинута је са дневног реда.
А.д. 2. Предлог представника ВКС у комисији за усклађивању
Правилника о квалитету меса са стандардима ЕУ;
У свом излагању проф.др Милан Балтић је изнео да велике кланице
увозе живе свиње из иностранства по повољнијим условима него што
домаћи узгајивача свиња него што се нуде домаћи узгајивачи. Од
укупно 6 милона закланих свиња у Србији, 3 милиона свиња је из
увоза. Сточарска производња у иностранству се не финасира сама,
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већ држава потпомаже одгајиваче, па из тог разлога су тржишно
конкурентни.
Закључак: ВКС ће се обратити комисији са могућношћу предлагања
представника испред ВКС.
Одлука: Једногласно
А.д. 3. Извештај о реализацији договора руководства ВКС и
директора Управе за ветерину од 07.05.2015. године;
(ММ):Жеља је била првенствено да се врате старе цене за
спровођење послова по Програму мера, поготово за ТБЦ.
(МЂ): Послати допис Влади и одбору за пољопривреду и да
обавежемо председника ВКС и председник УО који ће концизно да
изнесу шта је све покушано да се уради са Управом за ветерину ради
проналажења решења, као и да се изнесу сви проблеми и евентуалне
последице које могу да настати .Један од проблема је и то што никадa
на време није донет ПМ. У циљу подршке и помоћи обратитит се
светској ветеринарској асоцијацији.
(РР).Имамо погрешне примене Правилника а који нису у складу са
важећим Законом. Ми нашим актима не смемо да угрозимо кориснике
наших услуга.
Закључак: У разговору руководства ВКС са ВД директором Управе за
ветерину таксативно су изнети проблеми, исти они до сада нису
решени. Одлуком УО овлашћују се председник УО и председник ВКС
да о томе обавесте Премијера, одбор за пољопривреду народне
скупштине РС. Са свима заказати хитан састанак ради решавање
проблема, а који се тичу и здравственог статуса животиња у земљи.
Одлука: једногласно
А.д. 4. Предлог решавање проблема дуговања Управе за ветерину
према ВКС;
(РР): Важећи уговор истекао 30.03.2015. године, а дуг је износу од 3
милиона динара.
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Одлука :Послати обавештење Управи за ветерину да након
10.06.2015. године ВКС престаје са штампањем и дистрибуцијом
сертификата. Исто обавештење поставити на сајт ВКС.
Одлука: једногласно

А.д. 5. Проблем теренске ветерине службе услед кршења важећих
уговора на пословима обележавања животиња;
(РР): Доставили смо уговор нашем адвокату, и утврђене су три тачке
кршења уговора.
(ММ): Проблем постоји и он је евидентиран али није још ескалирао.
(МЂ) У члану 3. Правилника се наводе које услове треба да испуњава
овлашћени обележивач, а то су микрочипови за мачке, псе и копитаре.
Микрочиповање није класичан физички рад, из тог разлога овај
Правилник мора бити оборен на Уставном суду.
Закључак: На основа Закона о доступности информација затражити од
Управе за ветерину да достави ВКС све податке везане за увођење
обелиживача у пословима обележивања животиња.
Одлука: једногласно
А.д. 7. Извештај са учешћа представника ВКС у Опатији
Достављен извештај усвојен једногласно.
Ад. 8. Разно
(РР): Доставићу вам предлог дописа у вези са уносом координата.
Сасатнак се завршио у 19,30.
Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др вет ,с.р.

Записник оверава
Председник Управног одбора
Миодраг Милковић, др вет, с.р.

