Записник
са 57. седнице Управног одбора ВКС одржане 27.09 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, Миленко Перић и Зоран
Маринковић. Одсуство са 57.седнице УО ВКС оправдао је Зоран Рашић.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки, Зоран Катринка
представник ВКС у WVA, и секретар Коморе Кало Жолт .

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 56. седнице Управног одбора ВКС
одржане 11.07.2013. године;
2. Извештај са одржаног састанка са директором Управе за
ветерину;
3. Опредељивање финансијских средстава за предстојеће
научне скупове.
( Живинари-Тара и Ниш-Бруцелоза);
4. Именовање представника ВКС за предстојеће скупове
(Хрватска - Опатија 9-12 октобар, Мађарска - Вишеград 25 26 Октобар )
5. Формирање „ Удружење алтернативне ветеринарске
медицине Србије“ при ВКС;
6. Одлуке :
А) Уговор о делу за одржавање и ажурирање сајта ВКС, у
износу од 6000.00 динара на месечном нивоу (Шево Драган);
Б) Одлука да се породици рано преминулог колеге Зорана
Секулића, уплати једнократна помоћ у висини једне
просечне бруто зараде у Републици Србији;
Ц) Одлука о ослобађању прикупљању бодова ветеринара
који се не баве ветеринарском делатношћу;
7. Разно;

Ад. 1. Усвајање записника са 56. седнице Управног одбора ВКС
одржане 22.05.2013. године;

Записник са 56. седнице Управног одбора ВКС одржане 11.07.2013. године
једногласно је усвојен.

Ад. 2. Извештај са одржаног састанка са директором Управе за
ветерину;
Тема заједничког састанка са директором Управе за ветерину били су
предлози критеријума за вредновање и начин бодовања пријаве ветеринарских
станица и клиника које учествују на Конкурсу за уступање послова из Програма
мера. Закључак састанка је одржавање још једног заједничког састанка у
просторијама ВКС 07.10.2013. године са председницима РО ВКС и са директором
и представницима Управе ветерину.

Ад. 3. Опредељивање финансијских средстава за предстојеће
научне скупове. ( Живинари-Тара и Ниш-Бруцелоза);
а) У случају да организатор CIII Живинарство „ 22 саветовање живинараТара“ упути ВКС молбу за финансијску помоћ, да се кроз котизације уплати у
износу до 50.000 динара.
б) Донета је одлука о финансирању скупа " Ниш-Бруцелоза " која је у
организацији ВКС, у висини од 150.000 динара. Одлука УО је донета на основу
финансијског плана за 2013. годину ВКС донете са 7. Редовне Скупштине ВКС
тачка 8. Став 7-1.
Опредељивање финансијских средстава за предстојеће научне скуповеНиш-Бруцелоза (на основу одлуке са 7. Редовне Скупштине ВКС тачка 8. Став 7-2
(организација Симпозијума у Нишу) у оквиру финансијског плана за 2013. годину,
која се одржала 27.09.2013. године у Београду

Ад. 4. Именовање представника ВКС за предстојеће скупове
(Хрватска - Опатија 9-12 октобар, Мађарска - Вишеград 25 - 26
Октобар ) ;
У свом излагању председник ВКС Грго Тиквицки је обавестио чланове УО
да је у овом сазиву руководства ВКС по први пут упућен позив за учешће на Скупу
од Ветеринарске коморе Хрватске, који се одржава у Опатији од 9-12 октобра.
Једногласно је одлучено, ако постоје финансијска средства да Ветеринарску
комору Србије представљају Грго Тиквицки и Радош Раилић.
У Мађарској - Вишеград 25-26 октобра гласањем је именована делагација у
сазиву : Грго Тиквицки, Зоран Рашић, Зоран Катринка и Жолт Кало.

Ад. 5. Формирање „ Удружење алтернативне ветеринарске
медицине Србије“ при ВКС;
Донета је одлука да се предложени Правилник о раду удружења
алтернативне ветеринарске медицине Србије пре усвајања проследи
правном заступнику ВКС.

Ад. 6. Донете одлуке :
А) Потписивање уговора о делу за одржавање и ажурирање сајта
ВКС са Драганом Шевом. За услуге ВКС ће исплаћивати у нето износу од
6000.00 динара на месечном нивоу;
Б) Одлука да се породици рано преминулог колеге Зорана Секулића,
уплати једнократна помоћ у висини једне просечне бруто зараде у
Републици Србији;

Ад. 7. Разно;
А) Донета је одлука да се колеги Градимиру Живковићу бр. Лиценце
(0508) из Књажевца, уплати једнократна финансијска помоћ у износу од
200.000 динара (словима: двеста хиљада динара) за набавку адекватне
медицинске помоћи за негу оболеле ћерке.
Б) Донета је одлука о суфинансирању скупа " SIVEMAP 2013 " која је
у организацији Удружења ветеринара мале праксе Србије, у висини од
100.000 динара. Одлука УО је донета на основу одлуке са 7.Редовне
Скупштине ВКС у оквиру финансијског плана за 2013.годину. Организатор је
у обавези да омогући бесплатно учешће студентима ветеринарске
медицине на " SIVEMAP 2013 "(10 студената са Београдског ФВМ и 5 са
департмана из Новог Сада).

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, с.р.

