Записник

са 103. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије је одржана
09.11.2021. године у просторијама Ветеринарске коморе Србије у 11,00
часова.
У раду седнице учествовали:
Председник УО: Дубравко Гудурић
Потпредседник УО: Драгана Кривокућа
Чланови: Вања Крстић, Будимир Вишић, Бобан Ђурић, Дарко Бошњак,
Председник ВКС Мишо Коларевић, Саша Траиловић, Милан Малетић,
Војислав Илић, Владан Рајковић и Жолт Кало.
Због оправданих разлога седници нису присуствовали :Зоран Цветковић,
Милош Петровић и Драган Василев.
Председник Управног одбора Дубравко Гудурић је предложио следећи
дневни ред за 103. седницу Управног одбора:
1. Усвајање записника са 102. седнице УО;
2. Разматрање пристиглих извештаја о раду за Скупштину ВКС;
3. Организовање редовне Скупштине ВКС;
4. Разно;
а) Финансијска помоћ породици преминулог колеге Радослава
Богићевића;
б) Допис из ВС“ Неовет“ Владичин Хан, у вези плаћања годишње
чланарине ПКС.
Једногласно је усвоје дневни ред
Ад. 1. Усвајање записника са 102. седнице УО;
Одлука: Једногласно је усвојен записник са 102. седнице УО
Ад.4. Разно;
а) Финансијска помоћ породици преминулог колеге Радослава
Богићевића;
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Једногласно донета одлука да се исплати солидарна помоћ породици
преминулог колеге.
б) Допис из ВС “ Неовет“ Владичин Хан, у вези плаћања годишње
чланарине ПКС.
Одлука: Допис проследити адвокатској канцеларији на тумачење.
ц) Трајање мандата изабраним делегатима скупштине ВКС;
Мишо Коларевић: Поводом ове теме прослеђен је један захтев ѕа
тумачење Статута ВКС државном правобраниоцу са следећим текстом:
Током 2018. године су одржани избори за органе и тела Ветеринарске
коморе Србије, а који су потом поништени.
Следствено наведеном, избори за органе и тела Ветеринарске коморе
Србије су поново одржани 2019. године, којом приликом је и дошло до
избора органа и тела коморе, чији мандат и данас траје.
Чланом 10. Статута Ветеринарске коморе Србије је прописано:
„Мандат чланова свих органа и тела Коморе траје четири године од дана
избора за чланове Скупштине са могућношћу поновног избора највише два
пута за редом изузев чланства у Скупштини“. Наше питање је, да ли
мандат органа и тела Ветеринарске коморе Србије траје од истека мандата
претходних органа и тела, који је истекао 2018. године, или мандат органа
и тела траје од 2019. године, када је дошло до њиховог избора?
Очекујемо да добијемо тумачење Статута ВКС по овом питању.
Ад.3. Организовање редовне Скупштине ВКС;
По излагању председника ВКС везано за ову тачку дневног реда усвојено
је следеће:
1. Да се редовна годишња седница Скупштине ВКС одржи 04.12.2021.
године у “on-line” формату
2. Да извештаји који ће се разматрати на седници Скупштине носе
префикс “прелиминарни”
3. Да се “прелиминарни” извештаји односе на период 30.09.2020. 30.09.2021. године
4. Да се седница редовне годишње Скупштине у 2022. години закаже
најкасније до 31.03.2022. године у устаљеном формату
Разлози за доношење ових одлука су следећи:
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1. Одржавањем ванредне седнице Скупштине новембра 2018. године и
седнице изборне Скупштине марта 2019. године нарушена је устаљена
динамика одржавања седница.
2. Појава епидемије КОВИД 19 онемогућила је да се током 2020. године
нарушена динамика одржавања седница врати у устаљене оквире.
3. Термини одржавања редовне седнице скупштине у децембру нису
одговарајући јер онемогућавају да се извештаји и планови, односе на
календарску годину. То се посебно односи на финансијске извештаје и
планове
4. Одржавањем седнице Скупштине 04.12.2021. године испуниће се
обавезе из члана 19. Статута ВКС који у ставу 1 каже: Скупштина заседа
по потреби а најмање једном годишње.
5. Одржавањем седнице Скупштине 04.12.2021. године испуниће се
обавезе из више чланаова Статута ВКС који дефинишу обавезе подношења
извештаја о раду и планова органа и тела Коморе. Формулација извештаја
и планова са префиксом “прелиминарни” има исти циљ.
6. Одржавање редовне седнице Скупштине до 31.03.2022. године вратиће
устаљену динамику и омогућиће да се извештаји о раду и планови рада
подносе за календарску годину.
5. Одржавањем седнице Скупштине 04.12.2021. године у “on-line” формату
избегли би се трошкови накнаде за долазака делегата.
Уз позив за Скупштину ВКС послати и образложење.
Одлука: једногласно донета одлука
Ад.2 . Разматрање пристиглих извештаја о раду за Скупштину ВКС
Сви подносиоци извештаја о раду органа и тела ВКС су свом у кратком
обраћању изнели своје извештаје о раду а који су у писаној форми
достављени у секретаријат ВКС као радни материјал за Скупштину ВКС.
Поднети извештаји носе префикс “прелиминарни” и извештаји се односе
на период 30.09.2020. - 30.09.2021. године.
Одлука: једногласно су усвојени сви извештаји.
Састанак се завршио у 13,00 часова
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