Записник
са 65. седнице Управног одбора ВКС одржане 18.09.2014. 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, Миленко Перић и Зоран Рашић.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки и
секретар Коморе Кало Жолт.
Допуна дневног реда:
7) Зоран Маринковић је предложио допуну дневног реда са тачком „
Дописа ветеринарског центра « Краљево» који је упућен ВКС, и о
контроли пољопривредне инспекције, и о вођењу евиденције ВО.
8) Молба удружења мале праксе за суфинансирање симпозијума од
стране ВКС- предложио Саша Стокић.
9) Избори у WVA- на предлог Грге Тиквицког.
Дневни ред са допунама је усвојен.
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 64. седнице Управног одбора ВКС
одржане 17.07.2014. године;
2. Доношење одлуке о расписавању редовних избора по
Регионалним одборима ВКС;
3. Накнадно пристигли захтеви за финансијску помоћ колега
који су претрпели материјалну штету у поплавама;
4. Одлука о исплати висини накнаде за предаваче у оквиру
програмиране едукације у организацији ВКС;
5. Исплата путних трошкова Председника ВКС и председника
УО „ Појашњење инструкције број 323-06-1877/2014-05 од
01.07.2014. године “ ;
6. Разно ;

Ад. 1. Усвајање записника са 64. седнице Управног одбора ВКС
одржане 17.07.2014. године;
Записник са 64. седнице УО је усвојен једногласно
Ад. 2. Доношење одлуке о расписавању редовних Избора по
Регионалним одборима ВКС;
Одлучено је да период одржавања Изборних Скупштина на
регионалном нивоу је од 20.09.2014. године до 31.10.2014. године.
Управни одбор ВКС је на 65. седници одржаној 18.09.2014.
године донео одлуку да ће за утврђивање Листе чланова ВКС важити
подаци о измиреној обавези плаћене чланарине до 30. јуна 2014.
године (првo полугође 2014), као и поседовање важеће лиценце за
обављање ветеринарске делатности. Број чланова сваког РО и број
чланова скупштине који се бира, утврђује и јавно објављује стручноадминистартивна служба са пресеком стања пре одржавање Изборне
скупштине. Донета је одлука именовању координатора на Изборној
скупштини. Задатак координатора је да помогне у раду изборне
скупштине, брине о регуларности изборног поступка и координира рад
председника РО ВКС, радног председништва и радних тела и свих
комисија ( изборне,верификационе, кандидационе и надзорне) у току
седнице.
Грго Тиквицки( Севернобачки, Севернобанатски,Јужнобачки,
Западнобачки, Београд 2, Београд 4, и Средњебанатски)
Радош Раилић ( Моравички, Златиборски, Рашки, Колубарски,
Мачвански и Расински).
Саша стокић( Подунавски, Јужнобанатски и Браничевски и Београд 1)
Зоран Рашић ( Поморавски, Зајечарски, Борски, Нишавски, Пчињски,
Топлички, Шумадијски, и Пиротски Београд 3)
Перић Миленко ( Сремски).
А.д. 3. Накнадно пристигли захтеви за финансијску помоћ колега
који су претрпели материјалну штету у поплавама;
Пресотали износ на рачуну у позицији „ солидарна помоћ“ у
2014. години је 147.000 динара. Захтев за финансијску помоћ за
санирање настале штете услед поплаве накнадно је затражило још
шест колега. Одлучено је да се контактирају председници РО који нису
упутили финансијску помоћ за санацију штете од поплава. У случају
да се не обезбеде довољна средства са одлукама са РО, неопходна
средства ће се обезбезбедити са позиције „приходи са орочених
динарских средстава ВКС“.

А.д. 4.Одлука о исплати висини накнаде за предаваче у оквиру
програмиране едукације у организацији ВКС
Донета је одлука да се у оквиру програмиране едукације
ветеринара исплаћује финансијска накнада предавачима у висини од
4.000,00 динара по једном часу предавања.
А.д. 5.
Исплата
путних трошкова Председника ВКС и
председника УО „ Појашњење инструкције број 323-06-1877/201405 од 01.07.2014. године “ ;
Једногласно је донета одлука за исплату финансијске надокнаде за
настале путне трошкове и припадајуће дневнице Председника ВКС
Грге Тиквицког и председника УО Радоша Раилића.
Места одржаних састанака ( Панчево, Сремска Митровица, Нови Сад,
Краљево, Јагодина, Пожаревац, Београд, Ваљево и Ниш ) .
А.д. 7. Дописа ветеринарског центра « Краљево» који је упућен
ВКС, и о контроли пољопривредне инспекције, и о вођењу
евиденције ВО.
У Закону о ветеринарству јасно пише да је ветеринарска
делатности породиљство, вештачко осемењавање и стерилитет.
Пољопривредни инспеткори на основу Правилника о ВО утврђују да
ли ветеринарска станица испуњава услове за ВО, и присутан је сукоб
надлежности . Предложено је да се поднесе захтев за оцену
уставности. Нема дилеме да ли Ветеринарска комора Србије жели да
штити струку, и Комора се ниједног момента није сложила са
Правилником. Сагласност на спорни Правилник дала је начелница
ветеринарске инспекције Сања Челебићанин, која је у кабинету
Министарке за пољопривреду и заштиту животне средине пред
трочланим руководством ВКС изјавила да је била приморана да да
саглост на Правилник како не би остала без радног места.
А.д. 9) Избори у WVA;
У првом кругу гласања је изабрана председница WVА, Др Рене
Карлсон из САД. За канцелара из Европе је апсолутном већином
изабран Др Зоран Катринка из Србије, између шест кандидата.
Преостало место је у другом кругу освојио Др Рафаел Лагуенс из

Шпаније. Др Катринка је за изборе био кандидован од стране
Ветеринарске коморе Србије, након иницијативе за учешће у изборима
коју му је председник WVА Др Фаузи Кехрид упутио Септембра 2013.
А.д.6) РазноДонета је одлука о штампању уџбеника „ практикум из зоологије „ у
тиражу од 100 примерака.

д. 8) Молба удружења ветеринара мале праксе Србије за
суфинансирање симпозијума од стране ВКС;
Комора није у могућности да суфинансира Симпозијум у организацији
удружења ветеринара мале праксе Србије. На позицији у
финансијском плану ВКС за 2014. годину нема опредељених
финансијских средстава за суфинансирање едукативних скупова који
нису у организацији удружења ветеринара мале праксе Србије ВКС.
седница се завршила у 13 часова.
Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др вет ,с.р.

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

