Записник
са 44. седнице Управног одбора ВКС одржане 30. јануара 2012. године у просторијама
Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Весна Вулетић, Зоран Рашић, Саша Стокић, Снежана Цуцуровић, Зоран
Маринковић и Миленко Перић.
На седницу је позван Председник Етичког комитета ВКС Александар Спасовић и
Председник РО Београд I, Дејан Катић.
У раду седнице учествовали су и председник ВКС Грго Тиквицки, секретар Јадранка
Тијанић и стручни сарадници ВКС Сандра Дилкић и Жолт Кало.
Председник УО Радош Раилић је предложио да се дневни ред прошири са четири тачке :
1) Разматрање предлога Правилника о струковном надзору (предлог Радоша Раилића);
2) Предлог успостављања процедура у контакту са државном администрацијом
(предлог Дејана Катића);
3) Предлог и сугестије за даљи рад ВКС у вези састанка Председника РО ВКС
одржаног 23.01.2012. године са Директором Управе за ветерину Зораном
Мићовићем” (предлог Живорада Костића).
4) Разматрање одлуке ЕК у предмету Бранислава Петковића
Управни одбор једноласно је прихватио предлоге за проширење дневног реда и седница се
одвијала према следећем:
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 43. седнице Управног одбора ВКС одржане 22.12.2011.
године;
2. Разматрање предлога цена спровођења контроле здравственог статуса газдинства
(на иницијативу регионалног одбора Београд II и Сремског РО);
3. Припрема годишње Скупштине ВКС;
4. ИПА пројекат – Међугранична сарадња са Бугарском;
5. Питања у вези поседовања лиценце и плаћања чланарине у складу са ДЕП-ом;
6. Разматрање предлога Правилника о струковном надзору;
7. Предлог и сугестије за даљи рад ВКС у вези састанка Председника РО ВКС
одржаног 23.01.2012. године са Директором Управе за ветерину Зораном
Мићовићем;
8. Разматрање одлуке ЕК у предмету Бранислава Петковића;
9. Предлог успостављања процедура у контакту са државном администрацијом;
10. Разно:
а) Захтев за мировање лиценце, односно упутство о продужењу лиценце за лица
која су привремено на раду у иностранству;
б) Захтев Страхиње Медића («Зооврт» Београд) за спонзорисање одласка у Сан
Франциско.

Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 12.12.2011. године усвојен је једногласно.
Ад.2. Управа за ветерину је 07.11.2011. године издала Инструкцију о обавезама и
поступцима ветеринарских организација и овлашћених ветеринара, у области
ветеринарско-санитарне контроле животиња у промету.
На основу те Инструкције, Сремски регионални одбор и Београд II су 30.01.2011. године,
предложили ВКС ценовник услуга за спровођење активног надзора на газдинству.
У дискусији која је уследила учествовали су Зоран Маринковић, Радош Раилић, Зоран
Рашић и Грго Тиквицки.
Представник Управе за ветерину Зоран Маринковић је подржао могућност да се свака
услуга наплати, али је мишљења да би у конкретном случају примена тог ценовника била
кршење Закона. Ветеринарске организације које имају потписан Уговор о спровођењу
Програма мера дужне су, без додатне наплате услуга, да издају потребну документацију.
Са образложењем Зорана Маринковића нису се сложили остали дискутанти и председник
УО Радош Раилић, је предложио да се на ову тему у Управи за ветерину одржи посебан
сасатанак представника Коморе и Управе, како би се разјасниле све недоумице, а коначан
закључак био у складу са законом.
Предлог је једногласно прихваћен.
Ад.3. Разматрајући могући термин за одржавање редовне годишње Скупштине ВКС,
договорено је да се она одржи 21.04.2012. године. У циљу благовремене припреме
материјала, сви извештаји о раду органа и тела Коморе за протекли период треба да се
доставе најкасније до 15.03.2012. године.
Ад.4. На седници УО крајем 2010. године разматрана је могућност укључивања Коморе у
аплицирању и изради пројеката који се финансирају из међународних фондова. Пријемом
два стручна сарадника у Комору омогућено је активно бављење овим пословима.
Обављене су прелиминарне консултације, а о тренутним могућностима известила је
Сандра Дилкић. Постоји могућност реализације пројекта прекограничне сарадње Србије и
Бугарске. Циљ овог пројекта би био да се оснује Регионални центар за едукацију који би се
бавио решавањем заједничких проблема у ветерини. Услов за остваривање овог пројекта
је обострана активност, као и наглашен прекогранични ефекат између две државе. Комора
кроз овакве активности жели да оснажи регионалне одборе. Постоји могућност
реализације једног оваквог пројекта, што је потврђено на састанку одржаном 23.01.2012.
године са председницима пет регионалних одбора, који гравитирају Бугарској, и
интересовањем за учешће у овом пројекту ветеринарских специјалистичких института у
Нишу и Зајечару, а из Бугарске института у Видину. Како се Комора први пут сусреће са
оваквом врстом послова, Управни одбор је прихватио да се у реализацију пројекта укључи
колега Радомир Миловановић из «МСП консалтинг»-а, Краљево који има искуство у
вођењу међународних пројеката.
Ад.5. Председник Етичког комитета Александар Спасовић отворио је дискусију поводом
очигледног проблема који се јавља због нередовне уплате чланарине и не поседовања
лиценце од стране мањег броја колега за које се зна да активно раде. За не придржавање
важећих одредби Кодекса ветеринарско-медицинске етике и Дисциплинско етичког

правилника предвиђене су санкције за непоштовање одредби које се односе на плаћање
чланарине и поседовање лиценце.
У дискусији су учествовали сви чланови УО. Председник ВКС се у дискусији заложио да
се нормативна акта Коморе не мењају због колега који не испуњавају своју законску
обавезу, већ је потребно инсистирати на одредби да је дужност и обавеза чланова Коморе
да се она спроводе.
Иако је плаћање чланарине лична обавеза сваког доктора ветеринарске медицине,
Председник УО је закључио да се, у циљу решавања овог проблема, спроведе редовно
обавештавање председника РО о стању дуговања чланова Коморе са њиховог региона, а
стручно-административна служба ВКС треба да учини додатни напор у обавештавању
ветеринарских организација о стању дуговања запослених ветеринара.
Ад.6. Правна служба Министарства пољопривреде вратила је Комори 2009. године
предлог Правилника о струковном надзору уз образложење да би његовим прихватањем
Комора преузела надлежности ветеринарске инспекције. У протеклом периоду се показало
да постоје објективни разлози за регулисање великог броја питања која би се применом
овог Правилника могла решавати у интересу подизања стучног рада ветеринара. Управни
одбор разматрао је нову верзију предлога, али је након краће дискусије закључено да се о
предлогу расправља на следећој седници УО.
Ад.7. Управни одбор разматрао је допис председника РО Београд II Живорада Костића са
предлозима и сугестијама за даљи рад ВКС, а у вези састанка Председника РО ВКС
одржаног 23.01.2012. године са Директором Управе за ветерину Зораном Мићовићем
(допис у прилогу оригинала записника).
Управни одбор је захвалио на добронамерним сугестијама и закључио да ће се ВКС и у
будуће залагати за бољи положај колега.
Ад.8. На основу члана 25. тачка 10 и 25. Статута Ветеринарске коморе Србије Управни
одбор ВКС потврдио је одлуку Етичког комитета од 09.09.2011. године која се односи на
предмет број 136.09 (Бранислав Петковић) са 5 гласова «за» и 2 «уздржана» гласа.
Ад.9 Разматран је предлог председника РО Београд I Дејана Катића о успостављању
процедура којих би се Комора требала придржавати у контакту са државним
институцијама како би у законом предвиђеним временским оквирима, добила тражани
одговор (допис у прилогу оригинала записника).
Управни одбор је једногласно прихватио предлог, уз напомену да се провери да ли су
назначени временски рокови у складу са законом.
Ад.10. Разно:
а) Разматран је захтев Небојше Живковића за мировање лиценце (број 00086) у периоду
док је на раду у иностранству. Управни одбор је закључио да се у конкретном случају ради
о колеги који тренутно поседује лиценцу Саудијске Арабије и активно ради као доктор
ветеринарске медицине у овој земљи. Комора ће приликом обнављања лиценце у Србији
прихватити да је испунио тражене услове ако је у међувремену задовољавао критеријуме у
Саудијској Арабији. По евентуалном повратку у земљу и подношењу захтева за
активирање лиценце има обавезу да достави валидне податке где је и колико радио у
струци. Сходно томе донеће се одлука о обнављању лиценце.

б) Разматран је захтев Страхиње Медића из зооврта Београд за одлазак на конференцију
Асоцијације професионалаца који се баве жирафама у Сан Франциско 06.02.2012. године.
Закључено је да ВКС није у могућности да суфинансира одлазак, о чему треба писмено
обавестити колегу.
Седница је завршена у 15,30 часова.
Записник водила
Секретар ВКС
Јадранка Тијанић, др. вет.,с.р.

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

