Записник
са 55. седнице Управног одбора ВКС одржане 22. маја 2013. године у
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 13,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Весна Вулетић, Саша Стокић, Божидар Милић . Одсуство са 55.
седнице УО ВКС оправдали су Зоран Рашић, Миленко Перић и Зоран Маринковић
ранијим преузетим обавезама.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки, секретар Коморе
Кало Жолт .

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 54. седнице Управног одбора ВКС одржане
26.03.2013. године;
2. Одлука да се уплати износ од 80.000 динара као накнада за уступање
Амфитеатра за организовања 7. Скупштине Ветеринарске коморе
Србије дана 20. априла 2013. године;
3. Набавка система за чување електронских података ВКС ;
4. Одлука да се породици рано преминулог колеге Стојадину Весићу из
Ваљева, уплати једнократна финансијска помоћ у висини једне
просечне бруто зараде у Републици Србији;
5. Доношење одлуке о суфинансирању скупова других организатора од
стране ВКС;
6. Разно;
a) Колеге који су после истека постојећих лиценци стекли услов за
продужавање истих, који датум да стоји на решењу?

Ад. 1. Усвајање записника са 54. седнице Управног одбора ВКС одржане
26.03.2013. године;
Записник са 54. седнице Управног одбора ВКС одржане 26.03.2013. године
једногласно је усвојен.
Ад. 2. Одлука да се уплати износ од 80.000 динара као накнада за
уступање Амфитеатра за организовањe 7. Скупштине Ветеринарске коморе
Србије дана 20. априла 2013. године;
Једногласно је донета одлука да се ФВМ из Београда исплати износ од 80,000
динара као накнада за уступање Амфитеатра за одржавање 7. Скупштине ВКС.

Ад. 3. Набавка система за чување електронских података ВКС ;
УО гласањем се изјаснио око набавке систем за чување електронске базе
података.
Ад. 4. Одлука да се породици рано преминулог колеге Стојадину Весићу из
Ваљева, уплати једнократна финансијска помоћ у висини једне просечне
бруто зараде у Републици Србији;
Једногласно је донета одлука да се породици преминулог колеге исплати
солидарна помоћ.
Ад. 5. Доношење одлуке о суфинансирању скупова других организатора од
стране ВКС;
На Скупштини ВКС је донета одлука о суфинансирању едукативних скупова.
Доставњена су 3 захтева за суфинансирање: 1) „ Clinica veterinaria 2) Конгрес
Бујатричара 3) Саветовање - ДДД дани.
Донете одлуке:
1) - скуп „ Clinica veterinaria „ да се суфинансира са 50,000 динара
2) - скуп „ Конгрес Бујатричара “ да се суфинансира са 25,000 динара
3) - скуп „ Саветовање - ДДД дани “ да се суфинансира са 25,000 динара
Ад. 5. Разно;
a) Колеге који су после истека постојећих лиценци стекли услов за
продужавање истих, који датум да стоји на решењу?

Са обзиром да је ВКС учинала све како би омогућила свим својим члановима да
стекну оба услова за продужавање лиценци и продужен је рок за испуњуње
услова до 30.04.2013. године. УО је једногласно донео одлуку да на решењу о
продужавању лиценце за обављање ветеринарске делатности стоји датум
испуњавања услова за продужење.

Седница је завршена у 12,45 часова.
Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др вет ,с.р.

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

