Записник

са 106. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије је одржана
25.05.2022. године у просторијама Ветеринарске коморе Србије у 10,00
часова.
У раду седнице учествовали:
Председник УО: Дубравко Гудурић
Чланови: Вања Крстић, Будимир Вишић и Дарко Бошњак.
Због оправданих разлога Зоран Цветковић, Бобан Ђурић и Драгана
Кривокућа нису присуствовали на седници.
Седници су присуствовaли: Председник ВКС Мишо Коларевић, секретар
Жолт Кало и Саша Траиловић.
Председник Управног одбора Дубравко Гудурић је предложио следећи
дневни ред за 106. седницу Управног одбора:
1. Усвајање записника са 105. седнице УО;
2. Усвајање електронских одлука;
106-1 Исплата трошкова за одлазак Бојана Тохоља на Симпозијум
EERVC.
106-2 Исплата трошкова за одлазак Саше Траиловића и Дубравка
Гудурића на скупштину FVE која се одржава 15-18.06.2022. године у
Лондону.
106-3 Донација за „ Clinica veterinaria 2022 „ којa ће се одржати 0911.06.2022. године у износу од 50.000 динара.
106-4 Донација за ДДД којa ће се одржати 26-29.05.2022. у износу од
20.000 динара.
3. Наставак активности по свим тачкама плана рада ВКС;
4. Разно;
Једногласно је усвоје дневни ред
Ад. 1. Усвајање записника са 105. седнице УО;
Одлука: Једногласно је усвојен записник са 105. седнице УО
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Ад.2 Усвајање Одлука са електронских седница;
Одлука: Једногласно су усвојене Одлуке са електронских седница
Ад. 3. Наставак активности по свим тачкама плана рада ВКС;
-Рационализација вођења ветеринарске евиденцијеДубравко Гудурић: Рационализација вођења ветеринарске евиденције је
поверен задатак Драгани Кривокући, где је циљ да се вођење образаца
преведе из папирне у електронску форму наравно уз договор са Управом за
ветерину и у складу са Законом о ветеринарству.
Будимир Вишић: На Колубарском РО смо планирали да одржимо један
састанак са представницима Управе за ветерину и да укажемо на овај
велики проблем. Поред огромне евиденције коју су ветеринарске станице
дужне да воде, уводи се још додатно вођење евединције код контролне
листе, а где је предвиђено да ветеринарске станице праве седмодневне и
месечне планове.
Мишо Коларевић: Предлажем да закажемо један састанак са
представницима Управе за ветерину на ову тему. Испред Коморе
делегација на састанку била у следећем сазиву ( Мишо Коларевић,
Дубравко Гудурић, Будимир Вишић и Дарко Бошњак ). Предложен термин
одржавање састанка у периоду од 06 до10 јуна 2022. године.
4. Разно;
Донета је Одлука број 106-5 за донацију финансијских средстава за
„ Антимикробна резистенција у ветеринарској медицини - тренутно стање
и перспективе" која се у периоду од 21. до 23. јуна 2022. године одржава у
Централној згради Ректората у Новом Саду у износу од 20.000,00 динара.
Дарко Бошњак: Добро би било када би израдили неки репрезентативни
материјал са логом ВКС.
Дубравко Гудурић: Да се направи табела са приказом колико пута су
поједини чланови Управног одбора ВКС одсуствовали са седница УО
изабраних у овом мандату.
Закључак:
Поставити на сајт ВКС обавештење за чланство о едукацијима
1 „ Регионални он лајн форум посвећеном афричкој куги свиња“
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2.“Антимикробна резистенција у ветеринарској медицини - тренутно
стање и перспективе “
- Следеће недеље организовати један састанак са представницима фирме ѕа
израду ветеринарских легитимација.
Састанак се завршио у 11,30 часова.
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