
Записник 72. Седнице УО

Записник

са  72.   седнице   Управног одбора. Седница је одржана  02.02.2015.
године  у просторијама  Ветеринарске  коморе  Србије  са  почетком  у
12,20.
У раду седнице учествовали: 
Председник: УО: Игор Мрваљевић (ИМ)
Потпредседник УО: Денис Новак (ДН)
Чланови: Горан Бајић (ГБ), Владимир Крстић (ВК) и Сара Савић (СС).
Горан Ђорић (ГЂ) и Маја Андријашевић (МА).
Седници  су  присуствовали:  Председник  ВКС  Радош  Раилић (РР),
председник  Надзорног одбора Милош Петровић (МП), председник РО
Београд 2 Милан Ђорђевић (МЂ) и секретар Коморе Жолт Кало (ЖК).
. 

Предлог председника ВКС за допуну дневног реда 72. Седнице УО:

12) Доношење одлуке о достављању дописа МПЗЖС за измену и
допуну Правилника : 
 а) “о начину обележавања сперме, начину вођења евиденције о
производњи сперме,  као  и  о  условима које  мора да испуњава
сперма у погледу квалитета
б) о условима у погледу простора,  опреме и стручног кадра за
обављање вештачког осемењавања и садржини и начину вођења
регистра извођача вештачког осемењавања
 13)  Затражити  од  Управе  за  ветерину  укупан  број  урађених
дијагностичких испитивања по ПМ у 2014 години.
 14) Решење дупликата ушних маркица код говеда у периоду (2013
- 03.2014).
 15) Захтев од Управе за ветерину да доставе број ветеринарских
организација  уписаних  у  регистар  за  обављање  ветеринарске
делатности. 
 16) Доношење одлуке за орочавање средстава у банци. 
 17) Одлука о изменама шифара за имејл налог у ВКС, и решење
мере новчане казне.

Предлог председника УО
18) Одлука о помоћи колега Рашког РО;

Предлог за допуну дневног реда прихваћен је једногласно.
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Предлог  председника  УО  да  се  тачка  10.  Деневног  реда  „
Разматрање  захтева  Р.О.  Београд  2 „  уврсти  после  тачке  1.  „
Усвајање записника са 71 седнице УО, 
Предлог усвојен  једногласно.

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 71 седнице; 
2. Усвајање Протокола о сарадњи између Управе за ветерину и

ВКС;
3. Предлог плана рада УО ВКС за 2015 годину;
4. Одлука  о  оснивању  правне  службе  и  запошљавање

правника; 
5. Ценовник  ВКС,  предлози  за  дефинисање  нових  услуга  и

цена; 
6. Одлука о уплати чланарине у WVA; 
7. Решавање пристиглих захтева колега Драшка Топаловића и

Владимира Ћурчића;
8. Предлог Правилника о струковном надзору; 
9. Правилник  о  начину  уписа  у  Регистар  медицинских

средстава за употребу у ветерини;
10.Разматрање захтева Р.О. Београд 2;
11. Разно; 

А.д.1.  Усвајање записника са 71 Седнице;

(ИМ) : Кориговати  датум одржавања седнице

(ДН) :  Доставити  члановима  УО одлуке   адвоката  које  су  тражене
поводом 69. Седнице УО. 

Уз унете измене

Записник усвојен једногласно.

А.д. 10 Разматрање захтева Р.О. Београд 2;
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Милан  Ђорђевић  (МЂ):  На  седници  УО  РО  Београд  2  одржане
22.12.2014. године  „предлог и разматрање са доношењем одлуке о
уоченим неправилностима у  раду  предходног  руководства  УО РО
бeograd 2 „ је  донесен  закључак.  Уочене  су  неправилности  након
завршетка самих избора. Нао основу документације из архиве ВКС и
добијене  документације  из  комерцијалне  банке  уочен  је  велики
проблем.  Наиме  из  банке  сам  добио  информацију  да  ВКС  није
отворила  рачун,  и  ВКС  не  поседује  нити  један  завршни  рачун.  На
захтев,  комерцијална банка је доставила комплетну документацију где
се јасно види да је 495.000,00 динара подигнуто у готовини. На основу
одлуке УО РО Београд 2, а који се самопрозвао РО БЕОГРАД, постоји
донета одлуку о изради печата а који није у оквиру стандарда ВКС, и
по  мени  то  је  фалсификат.  У  писменом  обраћању  министарству
пољопривреде се помиње терминологија РО Bеоград 2 са печатом где
стоји РО Београд. 
(РР): Живорад Костић никада није прихватио  назив РО Београд 2, и из
архиве БКС се види да није  преузет израђен печат.  Уплате на том
региону  су  се  у  периоду  између  2008  до  2010.  године  вршиле  на
основу  интерне  одлуке  УО РО  Београд  2  где  је   чланство  Ро  Бг2
уплаћивало 70% накнаде за чланарину  на рачун ВКС, а преосталих 30
%  на  рачун  у  који  рачуноводство  ВКС  није  имало  увид.  Након
завршених избора на РО Београд 2 одржаних 01.11.2014. године,  у
достављеном извештају уочено је да је коришћен неовлашћени печат.
Да се назив ове тачке измени и да гласи „ Закључак РО београд 2 “
(ИМ): Овде се ради о дугом периоду, периоду од 8 година, и ово може
бити пропуст претходног Надзорног одбора ВКС и руководства. Из тог
разлога мислим да је неопходно да добијемо мишљење адвоката по
питаљу целокупног случаја.
(ДН): Од 2008 до 2014. године прошла су 2 мандата руководтсва ВКС
која нису дала своје мишљење и нису покренули поступак а који су
били  дужни.  Да   УО  задужи  адвоката  да  преиспита  целокупан
предмет.

Одлука УО је да се председник ВКС Радош Раилић у складу са
својим  овлашћењем   обавезује  у  предузимању  одговарајућих
правних мера.

Да се обавести и достави документација  Надзорном одбор ВКС 

(једногласно је донета одлука)

А.д. 2. Усвајање Протокола о сарадњи између Управе за ветерину
и ВКС;
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(ИМ):  Мислим  да  је  примена  Протокола  добар  пут  комуникације  и
сарадње са Управом за ветерину. 
(ДН): Не желим да трошим време и  енергију свих нас. Мислим да је
бесмислено  да  сви  радимо  на  томе  а  онда  на  крају  да  добијемо
потпуно неко друго мишљење од Радоша, и да не идемо у том правцу.
Ако се два пута договоримо да радимо, и ми наставимо да радимо, да
би на крају добили потпуно неки званичан допис који је у другачијем
духо него што смо се договорили.
(ГБ): Не могу и даље да схватим смисао и функцију координационог
тела.
(СС):  Ако  осам  година  комуникација  није  добра,  хајде  нешто  да
променимо.
(ГЂ):  Може  да  се  зове  координационо  тело  или  тело  за  добру
сарадњу,  али то је у суштини Управни одбор ВКС. У зависности од
теме,  биће  делегиран  онај  члан  УО  који  је  најближи  тој  материји.
Координационо  тело  постоји  и  то  је  УО  ВКС,  легално  изабран  на
Скупштини ВКС.
(МА): Координационо тело су три члана УО, и мислим да ће овај вид
комуникације бити ефикаснији.
(ГБ):  Зашто онда координационо тело?
(РР):  Протокол о сарадњи не може у себи садржати ни једну обавезу
било које стране.  Исти документ не може захтевати стално изабране
чланове  нити  им  одређивати  трајање било  каквог  мандата.  ВКС је
независна  организација  те  у  складу  са  тиме  за  разговоре  са  било
којим органом у  зависности од тематике  сама  одређује  тим који  ће
изнети предходно заузети  став .  Наравно на челу тог  тима  увек је
Председник ВКС или неко други кога он у складу са Статутом овласти.
Конкретно на првој страни предлога све је прихватљиво до речи -јавно
здравље.     
(ВК): Комора није независна институција, већина Правилника се шаље
у Управу на сагласност. Управа за ветерину је наш највећи партнер.
(ГЂ):  Конкретно  предлажем  да  координационо  тело  има  сталне
чланове. Три сталан члана  би били :председник ВКС и председник УО
и  представник  из  Управе  у  управном  одбору  ВКС,   и  повремене
чланове који би чинили чланови УО у зависности од тематике.
(ИМ):  Радоше,  да  ли  спреман  да  радимо  заједно  и  да  дођемо  до
решења за рад боље комуникације са Управом за ветерину?
(ВК) : Уместо „обавеза“ да у протоколу  стоји „добра пракса“.
(РР) : Хоћу да учествујем, не бих се ни кандидовао за председника да
не желим да помогнем струци.

Одлука: да се приступи корекцији протокола о сарадњи
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Донета је одлука: 6 гласова за, против Горан Бајић.

Закључак:

Рок: за доношење је 09.02.2015. године
Активно учешће у следећем. сазиву:  Сара Савић, Владимир Крстић,
Маја Андријашевић и Радош Раилић. Остали чланови могу да додају
коментаре и да учествују у раду.

А.д. 3  Предлог плана рада УО ВКС за 2015 годину; 

(РР) :Да се тачно дефинишу које измене и допуне Статута ВКС и којих
Правилника.

Одлука предлога плана рада за 2015. годину усвојен једногласно.

А.д.  4  Одлука  о  оснивању  правне  службе  и  запошљавање
правника;

(РР): Правник у ВКС је неопходан. Потребно је на наредној  редовној
Скупштини  ВКС да  се  усвоје  опредељена  средства  за  ту  позицију.
Због  потреба  ВКС,  и  поред  запошљавања  правника  не  смемо
прекинути сарадњу у 2015. години са адвокатском канцеларијом.

Донета  одлука: једногласно

Закључак: припремити за Скупштину ВКС

А.д.  5.  Ценовник ВКС, предлози за дефинисање нових услуга и
цена;

(ИМ):  Да  се  уврсте  нове  шифре у  посебну  поглавље препорученог
ценовник ВКС „ Прописане цене које је одредила држава“
(ВК):  Треба  да  „обележавање“  као  поступак  да  избацимо  из  дела
препорученог  ценовника  „  хируршки  захвати  “.  Имамо  трошкове
обележавања  и  регистрација  говеда,оваца  и  коза,  свиња,  паса  и
мачака и коња. Да стоји само цена ушне маркице без износа.
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(МА): Тетовирање као услуга  је превазиђен систем обележавања, да
се провери.

Донета је одлука да се обједини ценовник и постави на сајт ВКС:
једногласно

Закључак: Обавестити Управу за ветерину да се пропишу трошкови за
обележавање пчелињих кошница и мачака. Владимир Крстић и Радош
Раилић  да  усагласе  око  калкулације,  шифара  и  табела  и  да  се
заједнички предлог постави на сајт ВКС.

А.д.6.  Одлука о уплати чланарине у WVA; 

Уплата за годишњу накнаде за чланарину ВКС у WVA у износу од
1.331 евра.

Донета је одлука да се уплати годишња чланарина :  једногласно

А.д. 7 . Решавање пристиглих захтева колега Драшка Топаловића
и Владимира Ћурчића

Колегама  издати  потврду  да  су  предали  захтев  за  продужавање
лиценце. Лиценца ће бити издата када се стекну услови за то.

Одлука: једногласно

А.д. 8. Предлог Правилника о струковном надзору;

(ДН): Шта је идеја овог и на основу чега се одређује код кога ће се
вршити контрола?
(РР): Можемо да утврдимо да ли имају колеге лиценце, и да се виде
објекти који су регистровани и у каквом су стању.

Тачку „   Предлог Правилника о струковном надзору “ разматрати
на следећој седници УО.

Одлука: једногласно
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Закључак:  Доставити  члановима УО постојеће  протоколе  везане  за
Правилник    о  струковном надзору и припремити за следећу седницу
предлог Правилника за струковни надзор.

А.д.  9.Правилник  о  начину  уписа  у  Регистар  медицинских
средстава за употребу у ветерини;

(ИМ):  Иницијатива  поднета  од  стране  удружење  ветеринара  мале
праксе Србије.
(ГБ):   Регистар  медецинских  средстава  за  употребу  у  ветерини  не
постоји ни у Европи ни у свету. 
(ДН) : Закон о лековим и медицинским средствима донет 2010, чланом
205  дефинише  да  се  медицинска  средства  за  употребу  у
ветеринарској  медицини  могу  ставити  у  промет  само  уколико  су
уписана  у  регистар  медицинских  средстава  за   употребу  у
ветеринарској медицини који води Агенција за лекове. Агенција издаје
решење.
(ГБ): Да би се нешто уписало у регистар неопходна је регистарција.
(ДН) : Да се овај допис пошаље и од Управе да се затражи тумачење.
Упис  у  регистар  мора  да  буде  максимално  поједностављен.  Да  се
донесе Правилник који ће да омогући да се ово ради легално.
( ГБ):  Правилник се доноси у складу са Законом.
(ДН):  Србија  је  једина  земља  у  којој  мора  да  се  региструје  200
различитих шрафова? Псу данас пукне дијафрагма, и ја да подносим
захтев од Агенције а пас је мртав за три сата. 

Закључак: Горан Бајић и Денис Новак да међусобно усагласе став и да
се на следећом Управном одбору  донесе одлука.

Одлука: Да се Правилник о начину уписа у Регистар медицинских
средстава за употребу у ветерини    разматра на следећој седници
УО.

Одлука: једногласно

Ад.   12.  Доношење  одлуке  о  достављању  дописа  МПЗЖС  за
измену и допуну Правилника :  

 а)  о  начину  обележавања  сперме,  начину  вођења  евиденције  о
производњи сперме, као и о условима које мора да испуњава сперма у
погледу квалитета
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б)  о  условима  у  погледу  простора,  опреме  и  стручног  кадра  за
обављање  вештачког  осемењавања  и  садржини  и  начину  вођења
регистра извођача вештачког осемењавања

(ВК) : Предлажем уместо измене и допуне постојећег Правилника  да
израдимо нови Правилник.
(МА):   Постоји  одлука  Владе,  да  сваки  Закон  и  Правилник  који  се
доноси  мора  бити  у  складу  са   Европским  прописима,  предлажем
израду новог Правилника.
(РР) Нема ништа против за израду новог Правилника, али да се до
тада  пошаљу  ова  два  предлога  за  измену  и  допуну  постојећих
Правилника.

Одлука: Доставити допис МПЗЖС за измену и допуну Правилника,
до доношења новог Правилника.

Одлука: једногласно

А.д.  13 Затражити од Управе за ветерину укупан број  урађених
дијагностичких испитивања по ПМ у 2014 години.

Донета је одлука да се затражи од   Управе за ветерину укупан број
урађених дијагностичких испитивања по ПМ у 2014 години.

Одлука: једногласно

А.д. 14.  Решење дупликата ушних маркица код говеда у периоду
2013 - 03.2014.

Закључак:  Радош  Раилић  и  Маја  Андријашевић  да  у  разговору  са
одговрним лицем изнађу решење.

Одлука: једногласно

А.д.  15.  Захтев  од  Управе  за  ветерину  да  доставе  списак
ветеринарских  организација  уписаних  у  регистар  за  обављање
ветеринарске делатности. 

(МА): Та информација је јавна.

Одлука: упутити захтев Управи за списак 
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Одлука: једногласно

А.д. 16. Доношење одлуке за орочавање средстава у банци. 

(РР):  Истекао је уговори о ороченој динарској штедњи средстава ВКС.
Када  се  заврши  процедура  око   депоновања  мог  потписа  као
овлашћеног  потписника  ВКС  да  се  непотребна  средства  ороче  на
штедњу.

Одлука:  Да се ороче средства у    Оп  п  ортјунити   банци у износу од
6.000.000 динара, и да се у трећој банци ороче средства у износу
од 6.000.000 динара

Одлука: једногласно

А.д.  17   Одлука  о  изменама  шифара  за  имејл  налог  у  ВКС,  и
решење  мере новчане казне.

(РР) : Треба уместо одлука да стоји информација у називу тачке.
(ИМ):  Зашто  шифра  имејл  налога  ВКС  треба  да  буде  ускраћена
члановима УО ВКС?
(РР) : Само упутити захтев и да се донесе одлука на УО, и на тај начин
да  се  омогући  приступ  информацијама.  Ако  се  омогући  приступ
чановима  УО,  онда  се  исто  може  омогућити  и  свим  члановима
Скупштине ВКС.
(ИМ):  Проток информација ми је јако битан.
(ГБ) : Другачији је однос стално запосленог и неког ко је волонтер и
којие изабран на период од 4 године. Мислим да те шифре за налог и
нас штите. Ја сам изабран да штитим интерес струке, а читајући туђе
мејлове нећу на тај начин да штитим струку.
(ВК): Према Пословнику Секретар је дужан да уступи све информације
члановима УО. Чланови УО не могу бити неовлашћени.
(РР): Ја сам донео своју  одлуку у складу са својим овлашћењем, то
сам печатирао и  потписао и стојим иза тога. Свако ко се не слаже са
овим може исто то да учини , да напише и  да потпише. Мислим да
ваш поступак није био коректан ни према Жолту ни према мени.
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Закључак: УО је добио информацију од председника ВКС у писаном
облику

седница се завршила у 17,10.

     Записник водио     Записник оверава
      Секретар ВКС              Председник Управног одбора 
Жолт Кало, др вет ,с.р.       Игор Мрваљевић, др вет, с.р.


