
Записник

са 107. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије је одржана
04.08.2022.  године  у  просторијама  Ветеринарске  коморе  Србије  у  10,00
часова.

У раду седнице учествовали: 

Председник УО: Дубравко Гудурић 
Чланови: Вања Крстић, Будимир Вишић, Дарко Бошњак и Бобан Ђурић
Седници нису присуствовали  Зоран Цветковић и Драгана Кривокућа.  

Седници су присуствовaли: Председник ВКС Мишо Коларевић, секретар
Жолт Кало , Јован Мирчета и Милош Мерџановић представник Труст ИТ-
а.

Председник  Управног одбора Дубравко Гудурић је  предложио  следећи
дневни ред за 107. седницу Управног одбора:

1 Усвајање записника са 106. седнице УО;
2. Усвајање електронске одлуке;
 107-3 Исплата  солидарне  помоћи  породици  преминулог  когеге
Бранислава Алексића.
3. Финализација послова на изради ветеринарских легитимација
4. Наставак активности по свим тачкама плана рада ВКС;
5. Разно;

   Једногласно је усвоје дневни ред 

Ад. 1. Усвајање записника са 107. седнице УО;

Одлука:   Једногласно је усвојен записник са 106. седнице УО

Ад.2 Усвајање Одлука са електронске седнице;

Одлука:   Једногласно су  усвојена Одлука са  електронске седнице 
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Ад.  3. Финализација послова на изради ветеринарских легитимација

Управни одбор ВКС је разматрао 2 понуде.

Oпција 1.

•испорука 1.810 контактних (хибридних) картица 
•развој десктоп апликације за приступ профилу члана
•рокови испоруке: 
фаза 1 – израда картица – 2 месеца након слања свих потребних података
фаза 2 – развој десктоп апликације – 10 месеци након званичне поруџбине

Опција 2.

•испорука 3.000 бесконтактних картица са одштампаним јединственим QР
кодом
•развој веб апликације за администраторе система којом би се радио унос и
измена података о члановима (фотографије, скениране дипломе, картице,
лиценце, чланарине, бодови са континуиране едукације)
•развој мобилне апликације за Андроид и ИОС, за приступ подацима члана
који омогућава:
приступ  актуелним  подацима  користећи  само  мобилни  телефон
очитавањем QР кода са картице и интернет
обавештавање о истеку чланства
једноставније  очитавање  сакупљених бодова  са  континуиране  едукације
користећи само мобилни телефон и интернет
•развој  десктоп  апликације  за  једноставније  прикупљање  бодова  са
континуиране едукације користећи бесконтактни чип картице
•рокови испоруке:
фаза 1 – израда картица – 2 месеца након слања свих потребних података
фаза 2 – развој  мобилних апликација и базе  података  – 4 месеца након
званичне поруџбине
фаза 3 – развој ВЕБ апликације – 6 месеци након званичне поруџбине
фаза  4  –  развој  десктоп  апликације  за  евидентирање  бодова  са
континуиране  едукације  коришћењем  бесконтактног  чипа  –  8  месеци
након званичне поруџбине

Одлука:  Једногласном одлуком чланови Управног одбора су се изјаснили
за опцију  број 2.
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Мишо Коларевић: Предлажем да уместо 30 дана пре истека лиценце да се
обавештење шаље 3 месеца раније. Како би члан имао довољно времена да
прикупи бодове уколико му недостају јер 30 дана је кратак рок. 
Саставити  анекс  уговора  са  добављачем  картица,  и  да  у  анексу  буде
наведена цена израде картице  и  укупан број картица,  као и све њене
техничке карактеристике.  Неискориштени новац за шта ће се трошити у
овој опцији 2, као и да се пенал од 5% уплати Ветринарској комори. Да се
у анексу дефинише да ли је то 2700 +300 или 3000 +300 картица.

Закључак: Поставити  обавештење  на  сајт  ВКС  да  је  почела  је  пријава
подношења   захтева  за  ветеринарске  легитимације,   и  ту  информацију
путем  мејла  проследити  свим   члановима  Коморе.  Информацију
проследити и удружењима ветеринара да обавесте своје чланове.

Ад. Наставак активности по свим тачкама плана рада ВКС;

Закључак: Затражити један састанак са директорком Управе за ветерину.

Састанак се завршио у 11,30  часова.
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