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Записник 

 

 

 

са 98. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије је одржана 

05.11.2020. године у просторијама Ветеринарске коморе Србије у 11,00 

часова. 

 

У раду седнице учествовали:  

 

Председник УО: Дубравко Гудурић  

Потпредседник УО : Драгана Кривокућа 

Чланови: Вања Крстић, Будимир Вишић и Зоран Цветковић 

Због оправданих разлога Дарко Бошњак и  Бобан Ђурић нису  

присуствовали на седници.  

 

 Седници су присуствовaли: Председник ВКС Мишо Коларевић, и 

секретар Коморе  Жолт Кало. 

 

Председник Управног одбора Дубравко Гудурић је предложио  следећи 

дневни ред за 98. седницу Управног одбора: 

 

 

1.  Усвајање записника са 97. седнице УО; 

2. Прирема за одржавање редовне седнице скупштине                                    

ВКС 

3. Разно; 

 

 Једногласно је усвоје дневни ред  

 

 

Ад. 1. Усвајање записника са 97. седнице УО; 

 

Одлука: Једногласно је усвојен записник са 97. седнице УО 

 

 

Ад.2 Прирема за одржавање редовне седнице скупштине                                    

ВКС 

 

 Дубравко Гудурић: Предлажем да оно што је остварено на приходној 

страни у првих осам месеци повећамо још линеарно за 50 %  и да тако 

конципирамо приходну страну за текућу годину и да у оквиру ње 

направимо и расходну страну. У правих 8 месеци приходовало се 
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14.773.000 динара и када се она увећа за 50% добијамо износ од 22 

милиона динара на приходној страни.  

 

На расходној страни су следеће измене : 

 

ОРГАНИ ВКС 

 

Скупштина 

 

 Редовна 500.000 динара 

 

 

Управни одбор 

 

Додаје се ставка 2.8. 

2.8. Трошкови Комисије за израду Статута 150.000 

 

 

 

Надзорни одбор 

 

2.10  Дневнице и путни трошкови (бруто) 100.000   

2.11 Трошкови репрезентације 10.000  

 

Укупно 110.000 динара 

 

ТЕЛА ВКС 

 

Стручни одбор 

 

3. Накнада путних трошкова и дневница 100.000 

3.2 Трошкови репрезентације 10.000  

 

Укупно 110.000 динара 

 

Етички комитет 

 

33. Накнада путних трошкова и дневница 450.000 

3.2 Трошкови репрезентације 50.000  

 

Укупно 500.000 динара 
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Семинари и едукације 

 

6.1. Скупови у организацији ВКС 0 динара 

6.2.  Програмирано усавршавање ветеринара   300.000 

 

Укупно 300.000 динара 

 

 

7.Чланарина Светској ветеринарској организацији, са учешћем 

представника ВКС-а по позиву  300.000 

 

Укупно 300.000 динара 

 

 
 

РАСХОДИ ОРГАНА КОМОРЕ 

  

-        Скупштина ВКС  

2. Скупштина –  редовна  500.000 

2.1. Трошкови репрезентације   

2.2. Потрошни материјал - текући   

2.3. Председник ВКС-а (бруто накнада) 620.000 

Укупно 2. до 2.3. 1.120.000 

  

-        Управни одбор  

2.5. Председник УО (бруто накнада) 620.000 

2.6. Чланови УО накнаде за путне трошков и дневнице за долазак на 

састанак (бруто) 

500.000 

2.7. Накнаде за путне трошкове по позиву 200.000 

2.8. Трошкови Комисије за израду Статута 150.000 

2.9. Трошкови репрезентације за рад УО 50.000 

Укупно 2.5. до 2.8. 1.520.000 

  

-        Надзорни одбор  

2.10. Дневнице и путни трошкови (бруто)  100.000 

2.11. Трошкови репрезентације 10.000 

Укупно 2.10. до 2.11. 110.000 

  

УКУПНО РАСХОДИ ОРГАНА КОМОРЕ 2.750.000 

  

ТРОШКОВИ РАДА ТЕЛА КОМОРА 

  

-        Стручни одбор  
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3. Накнада путних трошкова и дневница 100.000 

3.1. Трошкови контроле 0 

3.2. Трошкови репрезентације 10.000 

Укупно 3. до 3.2. 110.000 

  

-        Етички комитет  

3.3. Накнада путних трошкова и дневница 450.000 

3.4. Трошкови репрезентације 50.000 

Укупно 3.3. до 3.4. 500.000 

  

4. Трошкови Регионални одбори ВКС 2.000.000 

  

5. Чланарина Европској федерацији ветеринара, са учешћем 

представника ВКС-а по позиву 
1.500.000 

  

6. Семинари и едукације ветеринара  

6.1. Скупови у организацији ВКС   

6.2. Програмирано усавршавање ветеринара  300.000 

Укупно 6. до 6.2. 300.000 

  

7. Чланарина Светској ветеринарској организацији, са учешћем 

представника ВКС-а по позиву 
300.000 

  

8. Фонд солидарне помоћи члановима Коморе и породицама 

преминулих и болесних чланова 
700.000 

  

9. Резервни фонд за помоћ Ветеринарским коморама у региону 400.000 

  

10. Фонд за заступање интереса ветеринарске струке и ВКС 300.000 

  

  

УКУПНО ТРОШКОВИ РАДА ТЕЛА КОМОРА 6.110.000 

  

  

  

У Београду, 05.11.2020. године  
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Расходе стручно-административне службе повећати исто линеарно за 50 %.   

 

Бранислав Вејновић ће бити ангажован као техничка подршка за 

одржавање Скупштине ВКС. У свом излагању изнео да би се за 

организовање он-лине Скупштине ВКС  користила платформа ЗООМ. У 

овом случају то би била затворена сесија. Линк би добили само делегати 

скупштине на своје е мејл адресе. Ток седнице би био такав да би се после 

сваке тачке гласало. Док се излаже тачка не може се дискутовати, по 

завршетку излагања јављају се дискутанти ( има опција подигну руку и по 

том редоследу им се додаје микрофон). Цела сесија има опцију да се 

сними, видео – аудио запис. Лиценца за ЗООМ платформу се закупљује и 

важи месец дана. Постоји и камера, делегат који има реч биће у крупном 

плану и њега ће сви моћи да виде. По слању радног материјала за 

скупштину делегати ће имати на располагању 15 дана да у одређено време 

да испробају апликацију и да се упознају са истом.  

 

Закључак:  

 

1.Сви делегати скупштине ВКС да потврде важеће мејл адресе преко којих 

ће се улоговати. ( задужење секретар)  

2. Послати једну скицу и појашњење на који начин ће то да функционише 

(задужење Бранислав Вејновић). 

 

Мишо Коларевић: Да се евиденциони бројеви колега под којим се воде 

колеге у Управи за  ветерину увеже са бројевима из базе података Коморе. 

Да се један број брише тако да сваки ветеринар има један јединствени број 

и у Управи за ветерину и у Комори. 

 

Драгана Кривокућа: Ми смо класификовани као биолошко-технолошка 

струка а не здравствена струка. Треба са деканом ФВМ да се види да се 

вратимо у здравствена струку, јер нас министарство финансија тако и 

класификује.  

 

 

 

Мишо Коларевић: Ја сам исцрпео могућности по Статуту ВКС да се 

оформи РО Бг 1, па предлажем да се у дневни ред уврсти као једна тачка 

дневног реда овај проблем. 

 

Закључак:  
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Једногласно је усвојен предлог да се  Скупштина ВКС одржи 05.12.2020. 

године у суботу, слање материјала до 20.11.2020. године. Тачан дневни ред 

Скупштине ВКС ће се електронски утврдити. 

 

Састанак се завршио у 12,45 часова. 

 


