Записник
са 71. седнице Управног одбора. Седница је одржана 30.12.2014.
године у просторијама Ветеринарске коморе Србије у 10,30 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО: Игор Мрваљевић (ИМ)
Потпредседник УО: Денис Новак (ДН)
Чланови: Горан Бајић (ГБ), Владимир Крстић (ВК) и Сара Савић (СС).
Седници нису присуствовали : Горан Ђорић (ГЂ) и Маја Андријашевић
(МА).
Седници су присуствовали: Председник ВКС Радош Раилић (РР)члан
Надзорног одбора Александсар Бурсаћ (АБ) и секретар Коморе Жолт
Кало (ЖК).
Предложене допуне дневног реда од стране Игора Мрваљевића
прихваћене су једногласно.
7.Захтев за записник са 69. Седнице УО.
8.Одлука о штампању 200 роковника.
ДНЕВНИ РЕД
1.Усвајање записника са 70 Седнице;
2.Молба за помоћ Председника РОСБО Славка Чобановића;
3.Именовање представника ВКС у уређивачком одбору
Ветеринарског гласника;
4. Усвајање записника са састанка ВКС Управа за ветерину,
предлога о Протоколу о Сарадњи и чланове из ВКС у
заједничком телу;
5. Усвајање примедби ВКС о Закону о сточарству;
6. Расправа о предлогу колеге Горана Бајића достављеног у
мејлу 19.12.2014.
9. Разно
А.д.1. Усвајање записника са 70 Седнице ;
Записник усвојен једногласно.
Денис Новак (ДН) : У будуће у записнике унети иницијале и шта
је речено. На крају резиме седнице би требао да буде са закључцима
и са донетим одлукама о следећим корацима.

Горан Бајић (ГБ) : Конкретно да буде, предложена одлука и да ли
је усвојена.
А.д. 2. Молба за помоћ Председника РОСБО Славка Чобановића;
Једнократна финансијска помоћ породици преминулог колеге Иршаи
Кароја у висини једне просечне бруто зараде у РС.
Донета је одлука: једногласно
А.д. 3. Именовање представника ВКС у уређивачком одбору
Ветеринарског гласника;
Игор Мрваљевић (ИМ) : Предлажем Сару Савић.
Предлог о именовању Саре Савић за представника ВКС у
уређивачком одбору Ветеринарског гласника донета је одлуком.
Донета је одлука: једногласно
А.д. 4 Усвајање записника са састанка ВКС Управа за ветерину,
предлога о Протоколу о Сарадњи и чланове из ВКС у заједничком
телу;
Радош Раилић (РР): Немам примедбу на записник. У Статуту ВКС
јасно пише ко представља Комору. Записник
треба да води
професионално лице а не Сара. Не укључујте људе са стране, УО има
пун легитимет да посети Управу за ветерину кад год хоће.
Сара Савић (СС) :На састанку смо причали о комуникацији између
Коморе и Управе, и предложили су да буде један представник испред
факултета и једани испред СВД-а. Размишља се о реорганизације
целе струке.
(РР): У Комору је 26.11.2013. године стигао допис из Управе где стоји
да је рок до када ВКС треба да се изјасни је 27.11.2013. године, таква
је била коминикација. На састанку оно што је изнела Сања
Челибићанин то није истина.
(ДН): Вођење записника је у организацији тамо где се врше састанци,
и јако је битна ствар оставити писани траг. Апсолутно се слажем са
председником ВКС. Последња тачка врло јасно дефинише Комору и
остале субјекте.
(ГБ): Да сам био на састанку поставио бих питање„ шта значи
формирање заједничког координационог тела “?

(ДН): Идеја је била да не можемо да се технички окупљамо у радној
групи од 15 чланова, већ да се одаберу људи из ВКС који ће активније
комуницирати са Управом. То тело нема овлашћења, већ главни
задатак је побољшање комуникације са Управом.
Закључак: Усвојен је записник, док ће се на наредној седници УО
распарављати о Протоколу за сарадњу.
А.д. 5. Усвајање примедби ВКС о Закону о сточарству
А) Предлог за измене и допуне Закона о сточарству
Б) Предлог о изменама и допунама
Закона о изменама и допунама Закона о сточарству
Донета је одлука: Усвојене су једногласно примедбе
Закључак: За наредну седницу Радош Раилић и Владимир Крстић да
припреме и дефинишу предлог за измену и допуну Правилника.
А.д. 6. Расправа о предлогу колеге Горана Бајића достављеног у
мејлу 19.12.2014.
(ГБ): Битно је да се све идеје усагласе у интересу струке. Врло је
важно да сваки орган и тело у ВКС има свој задатак. Исхитрени потези
су нам непотребни. УО треба да издефинише план за наредни период
од четири године који су битни за струку.
Закључак: Сви чланови УО за наредну седницу да припреме један
краткорочан план за 2015 годину, и дугорочан план који ће се
односити до краја мандатног периода. Сва тела и органи ВКС да
доставе УО план рада за 2015 годину.
А.д. 7 .Захтев за записник са 69. Седнице УО.
Записник са 69. Седнице УО је састављен и
претходним сазиву УО на усвајање.

достављен имејлом

Закључак: Доставити садашњем сазиву УО записник и одлуке са 69.
Седнице УО.
А.д. 8.Одлука о штампању 200 роковника.
Донета је одлука: једногласно

А.д. 9. Разно.
седница се завршила у 12,15.
Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др вет ,с.р.

Записник оверава
Председник Управног одбора
Игор Мрваљевић, др вет, с.р.

