
Записник 

 

 
 

са  47. седнице Управног одбора ВКС одржане 25. маја 2012. године у просторијама 

Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00 часова. 

У раду седнице учествовали:  

Председник: УО Радош Раилић; 

Чланови:  Весна Вулетић, Зоран Маринковић и Божидар Милић. 

Чланови УО Зоран Рашић и Саша Стокић 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 и 

представник Коморе у WVA Зоран Катринка и представник Коморе у FVE  Денис Новак. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

 

1. Усвајање записника са 46. седнице Управног одбора ВКС одржане 10.04.2012. 

године; 

2. Актуелнa проблематика; 

3. Разно 

 

 

Ад. 1. Записник са 46. седнице Управног одбора од 10.04.2012. године накнадно 

допуњен записник  на предлог Весне Вулетић је једногласно усвојен. 
 

      Ад. 2.   Главна тематика  дискусије се односила  на донете одлуке С.О. ВКС, где ни 

један аплицирани рад од стране практичара није задовољио критеријуме  конкурса за 

програмирано усавршавање ветеринара које је расписала Комора. Постављало се питање 

како то да у другим струкама успешно учествују у едукацији и предавачи који су 

практичари, и како то да неки радови испуњавају  услов у иностранству а код нас исти не. 

На сатанку су изношени ставови али са циљем у сагледавању проблема из различитих 

углова, како би се касније донела одлука за решавање и превазилажење овог проблема. 

Закључак је да се једино институционално може решити овај проблем. Затражено је од СО 

да достави  извештај тј; усвојени записник са Седнице, где су донете одлуке о листи 

предавача. 

Друга тема неформалне дискусије се односила на израду и писање, као и на саму  

примену протокола код ветеринара практичара. Израда протокола захтева много труда и 

рада, а њихова примена не би била обавезујућа али би била доступна свим колегама.  

 

Ад. 3. Разно 

А) На седници је донета одлука да ВКС уплати умањену годишњу чланарину у  

износу од 253 евра  за чланство у UEHV. 

 B) Донета је одлука да се свим колегама који су позвани да активно учествују у 

раду на седници У.О. ВКС, а нису чланови одбора исплати дневница. 

 Ц)  Донета је одлука о плаћању хотелског смештаја за време одржавања  „clinica 

veterinaria“ у трајању од 2 дана за Синишу Гатарића, председника Ветеринарске коморе 

Републике Српске. 



 Д) Донета је одлука о исплати отпремнине за Јадранку Тијанић и Планку Чворовић 

у висини од 3 бруто зараде запосленог.  

 

 

Седница је завршена у  13,00 часова. 

           Записник водио         Записник оверава 

    Секретар ВКС                     Председник Управног одбора 

    Жолт Кало, др. вет.,с.р.                      Радош Раилић, др вет.мед., с.р. 

 

 

 

 


