
75.седница

Записник

са   одржане  75.   седнице   Управног  одбора  Ветеринарске  коморе
Србије.  Седница  је  одржана  25.03.2015. године  у просторијама
Ветеринарске коморе Србије са почетком у 10,20.
У раду седнице учествовали: 
Председник: УО: Игор Мрваљевић (ИМ)
Потпредседник УО: Денис Новак (ДН)
Чланови:  Сара  Савић (СС). Горан  Ђорић (ГЂ),  (МА) и  Владимир
Крстић (ВК).
Због  раније  преузетих  обавеза  седници  нису  присуствовали  Горан
Бајић (ГБ) и Маја Андријашевић (МА).
Седници  су  присуствовали: Председник  ВКС  Радош  Раилић (РР),
председник  Надзорног  одбора Милош  Петровић  (МП)  и  секретар
Коморе Жолт Кало (ЖК).

Предложен је следећи 

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 74. Седнице;
2. Предлог дневног реда за Супштину ВКС;
3. Предлог Буџета ВКС за 2015. годину;
4. Предлог измена Статута ВКС;
5. Предлог измена ДЕП-а;
6. Предлог Пословника за помоћ колегама;
7. Предлог Пословника о финансирању  научних скупова;
8. Предлог Пословника о раду секција унутар ВКС;

Предложена је допуна дневног реда (ИМ)

9. Одлука о потписивању Протокола;
10. Суспендовање донете одлуке  „ Срђан Сабљић “;
11.Именовање Радне групе поводом пријава колега из  
амбуланти;
12. Предлог за измена захтева за пдв-а
13. Захтев Стручном одбору за одређивање теме за скуп 
„ Врњачка Бања“
14. Разно;

Предложене допуне дневног реда усвојене су једногласно
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А.д.1.  Усвајање записника са 74. Седнице;

(РР):  У  записнику  треба  да  стоји  које  шта  рекао  везано  за  тачку
дневног реда, као у записнику са 73. Седнице УО. Примедбе и допуне
на  записник  чланови  УО  усвајају  или  не  гласањем,  и  након  тога
записник је званичан. 

(ДН): Сажета верзија записника на сајт, а у архиву ВКС записник са
дискусијама.

(ИМ) : За три дана Жолт напише  записник, и чланови УО имају три
дана да дају своје коментаре и таква верзија се предлаже на усвајање
на наредној седници УО.

Са предложеним допунама записника (СС) ,(МА) и (ВК).

Записник са   74  . Седнице УО усвојен је једногласно.

А.д. 2. Предлог дневног реда за Супштину ВКС;

(РР): Председник Коморе по Статуту ВКС води Скупштину и предлаже
дневни ред, а који може да се накнадно допуни. Усваја се записник са
изборне Скупштине.
(ДН): Када ће бити завршен званичан  финансијски извештај?
(Марија Чворовић). Рок за достављање финансијског извештаја у АПР
је до краја јуна.
(ДН):По  питању  званичног  финансијског  извештаја  чланови
Скупштина се никада нису изјашњавали и то је проблем. 
(РР): Завршни рачун се доставља држави. 
(ИМ):Оба извештаја да се усвоје на скупштини.

Одлука: једногласно усвојена

Прилог 1: Дневни ред за Скупштину ВКС

А.д. 3. Предлог Буџета ВКС за 2015. годину;
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Разматрајући по ставкам УО је дефинисао предлог буџета за 2015.
годину.  У  припреми ове  тачке  учествовао  шеф рачуноводства  ВКС
Марија Чворовић.

Одлука: једногласно усвојена

Прилог 2: Усвојен п  редлог Буџета ВКС за 2015.   г  одину

А.д. 4 Предлог измена Статута ВКС;

Излагачи предлога за  измену и допуну Статута ВКС Владимир Крстић
и Радош  Раилић. Усвојени су предлози за измену Статута ВКС, да
Владимир Крстић и Радош Раилић усагласе дефинитивну верзију. 

Одлука: једногласно усвојена

Прилог 3. Усвојен предлог за измену Статута

А.д. 5. Предлог измена ДЕП-а 

(ИМ):  Можда  би  требало  да  се  брише  18.3  став  4. Ако  ветеринар
пропусти да пријави сваку нелегалну, непрофесионалну или неетичку
праксу Комори;
(РР): Додаје се у члану 24 нови став 4). Жалбу усвојити и истовремено
преиначити првостепену одлуку.  

Одлука: једногласно усвојена

Прилог 4. Усвојен предлог за измену Деп-а

А.д.6. Предлог Правилника за помоћ колегама;

Одлука: једногласно усвојена

Прилог 5: Усвојен Правилник  за помоћ колегама

А.д.7.  Предлог Правилника о финансирању  научних скупова

Одлука: једногласно усвојена

Прилог 6: Усвојен Правилник о финансирању  научних скупова
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 А.д.8. Предлог Правилника о раду секција унутар ВКС;

Одлука: једногласно усвојена

Прилог 7: Усвојен Правилник   о раду секција унутар ВКС

А.д. 9. Одлука о потписивању Протокола;

Одлука: једногласно усвојена

Игор Мрваљевић да буде потписник документа испред ВКС.

А.д. 10. Суспендовање донете одлуке  „ Срђан Сабљић “;

Одлука: једногласно усвојена

Закључак:  Саша  Лауш  да  обавести  супругу  преминулог  колеге  о
суспендовању   донете  одлуке  за  исплату  солидарне  помоћи,  из
разлога што је већ једном исплаћена помоћ.

А.д.  11.  Именовање  Радне  групе  поводом  пријава  колега  из
амбуланти;

Није именована Радна група, већ ће се допис разматрати са колегама
из Управе за ветерину.

Ад. 12. Предлог за измена захтева за пдв-а;

(ИМ):  Упутити  Министарству  Финансија  још  један  допис  где  се
затражује  допуна  за  тумачење  о  ослобађању  ПДВ-а  за  који  се  не
односи само на Програм мера већ на здраствену заштиту

Одлука: усвојена ( за 4 гласа , уздржан ГЂ) 

Ад.  13.  Захтев  Стручном  одбору  за  одређивање  теме  за  скуп
„ Врњачка Бања“

Затражити од СО да одреде теме за Скуп „ Врњачка Бања“

Одлука: једногласно усвојена
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Ад. 14. Разно;

(ЖК): Пољска ветеринарска Комора је донирила 4.200 евра ВКС, као 
финансијску помоћ колегама за санирање штета од поплава. 
седница се завршила у 16,00.

     Записник водио     Записник оверава
      Секретар ВКС              Председник Управног одбора 
Жолт Кало, др вет ,с.р.       Игор Мрваљевић, др вет, с.р.


