Записник

са 101. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије је одржана
07.09.2021. године у просторијама Ветеринарске коморе Србије у 11,00
часова.
У раду седнице учествовали:
Председник УО: Дубравко Гудурић
Чланови: Вања Крстић, Будимир Вишић, Бобан Ђурић, Дарко Бошњак и
секретар Коморе Жолт Кало.
Због оправданих разлога Зоран Цветковић и Драгана Кривокућа
присуствовали на седници.

нису

Седници због оправданих разлога није присуствовао Председник ВКС
Мишо Коларевић
Председник Управног одбора Дубравко Гудурић је предложио следећи
дневни ред за 101. седницу Управног одбора:
1. Усвајање записника са 100. седнице УО;
2. Разматрање пристиглих жалби на одлуке ЕК;
3.Финансијска помоћ породици преминулог колеге Ивана Јеремића;
4. Молба за донацију часописа УВПС- а;
5. Наставак плана започетих активности ВКС;
6. Разно;
Једногласно је усвоје дневни ред
Ад. 1. Усвајање записника са 100. седнице УО;
Одлука: Једногласно је усвојен записник са 100. седнице УО
Ад.2 Разматрање пристиглих жалби на одлуке ЕК;
Донете су једногласне Одлуке по поднетим жалбама на одлуке ЕК:
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1)

373

На основу члана 24. Дисциплинско етичког Правилника, на 101. седници
Управног одбора Ветеринарске коморе Србије одржаној 07.09.2021. године
као другостепени орган разматрана је Ваша Жалба коју сте упутили дана
30.07.2021. године на одлуку ЕК по предмету број 373. Узимајући све
релеватне чињенице чланови УО су једногласно донели следећу
Одлуку
Жалба се се одбија као неоснована и потврћује се првостепена одлука
Етичког комитета донета 08.06.2021. године где се Александар Мирић
запослен у ветеринарској амбуланти „ Голубвет “ Краља Петра Првог број
28. из Новог Сада ослобађа од одговорности по пријави број 373 поднет
од стране Ненада Врачарића из Новог Сада.
2) 409
На основу члана 24. Дисциплинско етичког Правилника, на 101. седници
Управног одбора Ветеринарске коморе Србије одржаној 07.09.2021. године
као другостепени орган разматрана је Ваша Жалба коју сте упутили дана
28.07.2021. године на одлуку ЕК по предмету број 409. Узимајући све
релеватне чињенице чланови УО су једногласно донели следећу
Одлуку
Жалба се се одбија као неоснована и потврћује се првостепена одлука
Етичког комитета донета 08.06.2021. године где се Богдану Гашићу
др.вет.мед. одговорном лицу у ветеринарској станици "ВЕСК"Д.О.О из
Крупња изриче дисциплинска мера Јавна опомена.
3) 411
На основу члана 24. Дисциплинско етичког Правилника, на 101. седници
Управног одбора Ветеринарске коморе Србије одржаној 07.09.2021. године
као другостепени орган разматрана је Ваша Жалба коју сте упутили дана
30.07.2021. године на одлуку ЕК по предмету број 411. Узимајући све
релеватне чињенице чланови УО су једногласно донели следећу
Одлуку
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Жалба се се одбија као неоснована и потврћује се првостепена одлука
Етичког комитета донета 08.06.2021. године где се Драгана Петковић
запослена у ветеринарској амбуланти „Pet Wellnes“ Улица Париске
Комуне 27 из Београда ослобађа од одговорности по пријави број 411.
поднет од стране Дајане Дамнјановић
Напомена:
Одлуке број 373, 409 и 411 другостепеног органа донете по жалбама су
коначне.
Ад 3) Финансијска помоћ породици преминулог колеге Ивана
Јеремића;
Одлука: Једногласно донета
Да се породици преминулог колега од последице COVID 19 инфекције
исплати новчана помоћ у бруто износу од 60.000 динара.
Преминули колега Иван Јеремић, број лиценце 1600, ЈМБГ 2308975752013
Ад 4) Молба за донацију часописа УВПС- а;
Одлука: Једногласно донета
На основу које се одобрава донација новчаних средстава Удружењу
ветеринара практичара Србије (УВПС), са седиштем у ул. Светозара
Папића 23/13, 11080 Земун,
ПИБ: 108797819 као финансијску подршку у издавању другог броја
стручно комерцијалног часописа „Здравље животиња“ где је издавач
Удружење ветеринара практичара Србије (УВПС).
Средства која су одобрена у износу од 30.000,00 динара биће исплаћена
након потписивања Уговора о донацији.
6. Разно;
Вања Крстић: Ако је могуће да одржим један састанк са адвокатом
Ветеринарске коморе Србије Милошем Станојчићем.
Протоколе поставити на сајт ВКС, Будимир Вишић ће доставити у Комору.
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Упућена молба ВКС за донацију од организатора XXXII Саветовање
ветеринара Србије “ који се одржава 09-12.09.2021. године.
Једногласном одлуком опредељена су средства у износу од 100.000,00
динара и биће исплаћена након потписивања Уговора о донацији.
Састанак се завршио у 12,30 часова.
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