Записник
са 48. седнице Управног одбора ВКС одржане 26. јула 2012. године у просторијама
Ветеринарске коморе Србије са почетком у 10,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Весна Вулетић, Саша Стокић и Божидар Милић и Миленко Перић.
Чланови УО Зоран Рашић и Зоран Маринковић оправдали су своје одсуство неодложним,
претходно преузетим обавезама.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки, стручни сарадник
ВКС Сандра Дилкић и секретар Коморе Жолт Кало.
Седници су присуствовали позвани председник Етичког комитета Александар Спасовић.
Председник УО Радош Раилић је предложио да се дневни ред прошири са две тачке :
1) Захтев СВД за финансијску помоћ и суфинансирање „ 23 Саветовања ветеринара
Србије “.
2) Смањење годишње чланарине ВКС у FVE.
Управни одбор једноласно је прихватио предлоге за проширење дневног реда и седница
се одвијала према следећем:

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 47. седнице Управног одбора ВКС .
2. (13-16.09.2012) године, Златибор „ округли сто “- именовање радне групе.
3. Услов за продужавање и издавање лиценце као и предлог наплате накнаде за
лиценцу за период од 5 година у износу од 10.000 динара.
4. Предлог за решење колега који су без Лиценце.
5. Предлог о линеарном повећања препорученог ценовника ветеринарских услуга у
износу од 30%.
6. Резиме и закључак са састанака вођеним са Наташом Вукмировић и
„ ОRКА “ и формирање комисије за рад са невладиним организацијама
7. Разматрање предлога о наплаћивању ауторима за објављивање
радовима у часопису „ Ветеринарски Гласник “
8. FVE :
а) Извештај Сандре Дилкић -Амстердам.
б) Одлука за превод Статута ВКС на енглески језик
9. Одлуке Етичког комитета ВКС.
10. Разно:
а) Одлука о именовању Сандре Дилкић за техничког уредника
часописа „ Ветеринарски гласник “.
б) Проф.др Илија Вуковић одлука за штампање нове књиге
„ основе технологија меса “ четврто издање.
ц) Одлука о исплати 35.000 динара Денису Новаку за трошкове
са Скупштине FVE у Палерму 2011. године
д) Гостовање Ветеринарске коморе Мађарске-септембар.

Ад. 1. Предлог председника У.О. о измени Записникa са 47. седнице Управног одбора
одржане 25.05.2012. године је прихваћен једногласно.
Ад. 2. Именовање радне групе која ће на округлом столу „ко коме зашто“ 16.09.2012.
године на Златибору представљати Комору. Главни предмет дискусије у коме ће
учествовати радно председништво се односи на тему лиценце.
Председник ВКС Грго Тиквицки је предложио трочлану делегацију испред ВКС коју би
чинили (Мирјана Влаховић-Смиљанић, Зоран Рашић и Зоран Катринка). Предлог члана
У.О. Весне Вулетић да трочлано радно председништво прошири са Александаром
Спасовићем и Богданом Шоићем.
Гласањем је прихваћен предлог Грге Тиквицког (4 гласа за).
Предлог Весне Вулетић (2 гласа за и 1 уздржан).
Ад. 3. Прве лиценце истичу крајем децембра 2012. године, и на састанку се разматрало
који је то најбољи модел који би се применио у процесу продужавања постојећих
лиценци. Да ли задржати постојеће или издати потпуно нове Лиценце без датума истека,
као и издавање мини Лиценци које би служиле као показне Лиценце на терену. Одлучено
је да се ова тачка скине са дневног реда, и да се на следећој Седнице Управног одбора
донесе коначни модел продужавања и издавања Лиценци. Предлог о целокупној наплати
износа (период од 5 година) накнаде за Лиценцу у износу од 10.000 динара, гласањем са (3
гласа за, 1 против, 1 уздржан) предлог није прихваћен.
Ад. 4. Гласањем са (4 гласа за) усвојен је предлог за решење статуса колега који не
поседују Лиценцу. Предлог је да се на сајт ВКС постави списак свих колега који не
поседују Лиценцу а по Закону су у обавези, као и да се упути допис свим директорима
ветеринарских организација. На том допису би био списак запослених колега који су без
лиценци и против којих ће бити покренути поступак у складу са Законом.
Ад. 5. Предлог о линеарном повећања препорученог ценовника ветеринарских услуга
који није обавезујући у износу од 30% је усвојен гласањем (4 гласа за и 1 уздржан).
Ад. 6. Предлог о формирању трочлане комисије који је на Седници У.О. ВКС
прихваћен је једногласно . Оформљена радна група тј; комисија ће представљати Комору
и ветеринарску струку, у разговорима са невладиним организацијама као што су Друштво
за заштиту животиња и Друштво за добробит животиња. Идеја је да чланови комисије
узму активно учешће у преговорима са представницима невладиних организација, а све у
циљу проналажења стратегије смањења популације уличних паса као и о условима и
принципима еутаназије уличних паса. Чланови комисије су Зоран Катринка и Никола
Радовић а на челу те радне групе је Саша Стокић.
Ад. 7. Једногласно је одлучено да се тачка скине са дневног реда.
Ад. 8. а) Колегиница Сандра Дилкић је предала извештај у писаној форми свим
члановима Управног одбора са Генералне Скупштине ветеринара у Амстердаму унутар
FVE. У извештају се налази детаљан опис свих активности и тема које биле на дневном
реду Скупштине. Главна тема је била антимикробна резистенција и одговорна употреба
антибиотика.
б) Гласањем је донета одлука за превод Статута ВКС (14-16 страна) на енглески
језик, како би се превод Статута ВКС доставио у FVE.

Ад. 9. На прошлој седници Етичког комитета ВКС донете су 3 одлуке, које је
председник Е.К. изложио Управном одбору ВКС. Уз напомену да је тренутно само један
дисциплински поступак у току, и да је на првостепену одлуку пристигла жалба у случају
„ Врање “, о којој У.О. треба да се изјасни. Одлуке Е.К. су једногласно прихваћене на
седници Управног одбора (4 гласа за)
Ад. 9. Разно
а) Донета Одлука о именовању Сандре Дилкић за техничког уредника часописа „
Ветеринарски гласник “. (4 гласа за).

б) Одлука за штампање нове књиге „ основе технологија меса “ четврто издање.
Гласањем чланова У.О. ВКС није донета проф. др. Илије Вуковића. (3 гласа за,1
уздржан).
ц) Одлука о исплати 35.000 динара Денису Новаку за трошкове
са Скупштине FVE у Палерму 2011. Године је донета једногласно са (4 гласа за).
д) Донета је одлука да се одобре неопходна финансијска средства приликом
гостовања чланова Ветеринарске коморе Мађарске у месецу септембру.
е) Није одобрен захтев СВД за финансијску помоћ за организовање 23.
Саветовања ветеринара-Златибор

Седница је завршена у 13,00 часова.
Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др. вет.,с.р.

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

