Записник
са 60. седнице Управног одбора ВКС одржане 30.01.2014. 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 Рашић и Зоран Маринковић.
На 60. седници УО ВКС није присуствовао Миленко Перић због раније
преузетих обавеза.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки,
председница СВД Брана Раденковић- Дамњановић, председник РО
Београд III Војислав Илић и секретар Коморе Кало Жолт .
Дневни ред је на предлог председника УО проширен и то под тачком:
7. Разно:
7.а. Разматрање дописа упућено од Декана ФВМ из Беграда;
7.б. Именовање делегације испред ВКС за он лајн Конференцију
која се одржава у Привредној комори ( 3-8 фебруар);
7.ц. Нове шифре делатности ВКС и њихово усвајање;
7.д. Позив Комори за учешће на Конгресу ветеринара у 2014.
години;
7.е. Однос и фунционисање између УО ВКС и РО Београд III
7.ф. Скуп «иновације знања ветеринара» 21.02.2014. године
Допуњени предложени дневни ред за 60. Седницу УО ВКС је усвојен
једногласно.

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 59. седнице Управног одбора ВКС
одржане 04.12.2013. године;
2. Одређивање термина, места, и извештаја за одржавање 8.
редовне Скупштине ВКС;
3. Разматрање пристиглих жалби на одлуке Етичког комитета (
Милан Божић и Драгана Богданов);

4. Организовање Скупа „ Врњачка бања“- април 2014. године,
и избор тема за скуп од стране СО ВКС;
5. Финансијски извештај ВКС за 2013. годину, и план за 2014.
годину;
6. Пристигле годишње чланарине у међународним
ветеринарским организацијама, и скупштина FVE
( Биариц-Француска, мај 23-24);
7. Разно;

Ад. 1. Усвајање записника са 59. седнице Управног одбора ВКС
одржане 04.12.2013. године;
Записник са 59. седнице УО је усвојен без тачке 7. дневног реда.
После усменог излагања потпредседника УО Саше Стокића око
несугласица везаним за записник за тачку 7. са 59 седнице. УО је
Одлучио да се преслуша тонски запис за тачку 7. , и након тога да се
на наредној седници УО гласа о усвајању за ту тачку и за записник у
целини.
Ад. 7.д. Позив Комори за учешће на Конгресу ветеринара у 2014.
години;
У свом излагању председница СВД Брана РаденковићДамњановић је обавестила чланове УО да се сваке пете године
одржава Конгрес ветеринара, и да ће се у 2014. години одржати на
Златибору у периоду 11-14 септембра. Уједно је ВКС упућен позив за
активно учешће на Конгресу, и да у складу са својим могућностима,
финансијски помогне одржавање Скупа. Одлука УО је да се на 8.
Редовној Скупштини ВКС изнесе захтев и предлог председнице СВД, и
да се на Скупштини донесе коначна одлука. Одлучено је да ВКС узме
активно учешће на предстојећем Конгресу.
Ад. 2. Одређивање термина, места, и извештаја за одржавање 8.
редовне Скупштине ВКС;
Одлучено је да се 8. Редовна Скупштина ВКС одржи 15.03.2014.
године, и да се упути молба декану ФВМ за уступање Амфитеатра
ФВМ за одржавање 8. Редовне Скупштине ВКС. Извештаје о раду тела
и органа ВКС, доставити до 20-ог фебруара, како би се на време
припремио и одштампао материјал за Скупштину.

Ад. 3. Разматрање пристиглих жалби на одлуке Етичког комитета
( Милан Божић и Драгана Богданов);
Након разматрања пристиглих жалби, УО је прихватио пристигле
жалбе на одлуке Етичког комитета, и вратио предмете на поновно
разматрање. На седници ЕК присуствоваће и и председник ВКС и УО.
Одлука је донета са 4 гласа за и 1 уздржан.
А.д. 4. Организовање Скупа „ Врњачка бања“- април 2014.
године, и избор тема за скуп од стране СО ВКС;
Одлука: Обевестити Управу за ветерину, ФВМ и СВД да одреде
своје теме које би изнели на Скупу у Врњачкој бањи - април 2014, и да
СО узме учешће у припреми тема за скуп испред Коморе.
А.д. 5. Финансијски извештај ВКС за 2013. годину, и план за
2014. годину;
Приказан је пресек пословања ВКС, са приказом приходне и
расходне стране.
А.д. 6. Пристигле годишње чланарине у међународним
ветеринарским организацијама, и скупштина FVE ( БиарицФранцуска, мај 23-24);
Донета је одлука да стручна служба ВКС направи пресек броја
издатих и продужених лиценци (активних ветеринара, чланова ВКС) и
да достави тај податак у FVE, како би се на основу тога израчунала
годишња чланарина ВКС за 2014. годину FVE. Одлучено је да се
плати годишња чланарина за 2014. годину у WVA у износу од 1280
евра.
У периоду 22-24 маја се одржава годишња Скупштина FVE у
Биарицу- у француској, представник ВКС ће бити Денис Новак.
Одлучено је да се плати годишња чланарина UEVP у износу од
250 евра. Разматран је допис о одржавању седнице FVE, на којој ће
се одлучивати о измени и допуни Статута FVE. Евентуалне предлоге

око допуна и измена истог, представник ВКС Денис Новак обавести
УО Коморе.
А.д. 7.Разно- б. Именовање делегације испред ВКС за он
лајн Конференцију која се одржава у Привредној комори ( 3-8
фебруар);
На предлог председника ВКС, УО је прихватио предложене
делегате комисије за онлајн Конференцију. Комисија испред ВКС :
Грго Тиквицки, Зоран Рашић, Зоран Катринка и Кало Жолт.

А.д. 7.Разно- ц. Нове шифре делатности ВКС и њихово
усвајање;
По последњем разврставању делатности ВКС од стране Завода
за Статистику, УО је усвојио нове шифре делатности Ветеринарске
коморе Србије, а које је припремио правни заступник Коморе.

А.д. 7.Разно- .а. Разматрање дописа упућено од Декана ФВМ
из Беграда;
Обавештење Декана ФВМ из Београда, о наплати режијских
трошкова. Одлучено је да се прво обави један заједнички састанак
између председника ВКС и Декана ФВМ. Након одржаног састанка, да
се упути један одговор, где би се навело да је за тако нешто
неопходно изменити тј; анексират важећи Уговору потписан између
ФВМ и ВКС. Уз тачно наведени износ који би се наплаћивао од ВКС и
да се Скупштина изјасни о томе.
Седница је завршена у 14,00 часова.
А.д. 7.Разно- .ф. Скуп « иновације знања ветеринара »
21.02.2014. године
Чланови УО су по примљеном допису, информативно
обавештени о одржавању Скупа.
А.д. 7.Разно- . е. Однос и фунционисање између УО ВКС и РО
Београд III

Након усменог излагања председника РО Београд III, закључeнo
је да поједине важеће нормативне акте ВКС треба изменити и
допунити у спорним тачкама, како би олакшао рад свих тела и органа
ВКС. Ветеринарска струка пролази кроз тежак период, и пут у
решавању свих проблема је могућ једино кроз дијалог.
Састанак се завршио у 15,00 часова
Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др вет ,с.р.

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

