Записник
са 61. седнице Управног одбора ВКС одржане 17.04.2014. године у
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00
часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Потпредседник УО Саша Стокић, Весна Вулетић, Божидар
Милић, Зоран Маринковић и Миленко Перић.
На 61. седници УО ВКС није присуствовао Зоран Рашић због раније
преузетих обавеза.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки,
секретар Коморе Кало Жолт .
Предложени дневни ред за 61. Седницу УО ВКС је усвојен
једногласно.

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 60. седнице Управног одбора ВКС
одржане 30.01.2014. године;
2. Одобравање финансијских средстава за одлазак трочлане
делагације ВКС по позиву у Вроцлав 24-26 априла;
3. Допис Управи за ветерину и кабинету председника Владе
поводом конкурса за Програм мера здравствене заштите
животиња 2014-2016;
4. Информација о Скупу „ Врњачка бања“- 26.04.2014. године;
5. Разматрање уговора са ФВМ за коришћење пословног
простора;
6. Одлуке Етичког комитета;
7. Разно;

Ад. 1. Усвајање записника са 60. седнице Управног одбора ВКС
одржане 30.01.2014. године;
Записник са 60. седнице УО је усвојен једногласно.

Ад. 2. Одобравање финансијских средстава за одлазак трочлане
делагације ВКС по позиву у Вроцлав 24-26 априла
Одобрена су финансијска средства за накнаду путних трошкова
за одлазак трочлане делегације у саставу ( Саша Стокић, Никола
Радовић и Кало Жолт) Вишеград 4 плус, где је за делегацију
обезбеђен смештај од стране Пољске ветеринарске Коморе.
Ад. 3. Допис Управи за ветерину и кабинету председника Владе
поводом конкурса за Програм мера здравствене заштите
животиња 2014-2016
Након нефорамалног обавештења о разрешењу Радоша
Раилића на месту члана комисије за приговоре на конкурс за Програм
мера здравствене заштите животиња 2014-2016, донета је одлука да
се упути један допис Управи за ветерину и МПШВ где се тражи
званично решење о разрешењу Радоша Раилића на месту члана
комисије. За сад не постоји добра комуникација између МПШВ и ВКС,
иако се Комора 4 пута званично обраћала за одржавање заједничког
састанак како би ВКС указала на проблеме са којима се струка
суочава, као и замерке на предложене и усвојене Правилнике за ВО и
обележавању животиња
А.д. 4.Информација о Скупу „ Врњачка бања“- 26.04.2014. године
Члановима УО су изнете информације поводом организовања
сада већ традиционалног Скупа, „светског дана ветеринара у
Врњачкој Бањи“ која се одржава 26.04.2014. године. Одлучено је да се
упути званичан позив председнику Ветеринарске коморе Републике
Српске за Скуп „ Врњачка Бања“ , где би трошкове смештаја ишли на
терет организатора тј; ВКС.
А.д. 5. Разматрање уговора са ФВМ за коришћење пословног
простора;
Одлучено је да се предложени уговор са ФВМ за коришћење
пословног простора проследи правном заступнику ВКС, да се измени
ставка из уговора где се наводи да је отказни рок 30 дана, и да се у
уговору наведе који је то тачан износ који ВКС треба да плати ФВМ за

коришћење пословног простора. Као и да уговор о сарадњи ступа на
снагу од момента потписивања.

А.д. 6. Одлуке Етичког комитета
УО је обевештен о свим одлукама које су донете на седници
Етичког комитета.

А.д. 7.Разно;

Састанак се завршио у 14,00 часова
Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др вет ,с.р.

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

