Записник
са 67. седнице Управног одбора ВКС одржане 30.10.2014. године у
просторијама Ветеринарског специјалистичког иинститута у Суботици
са почетком у 13,30 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Потпредседник УО Саша Стокић, Весна Вулетић, Божидар
Милић, Миленко Перић, Зоран Рашић и Зоран Маринковић.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки и
секретар Коморе Кало Жолт,и председник Севернобачког РО Милорад
Јакшић. Чланови УО Севернобачког РО Слободан Стеванов, Шандор
Валентин, Прћић Зоран, директор ВСИ Суботица Љубомир Милић и
члан Надзорног одбора Петар Рудински. Седници су присуствовали
Јошка Хорват и Мезеи Ивица.
Предлог за измену и допуну дневног реда:
Саша Стокић је предложио да се под тачком дневног реда 4 разно »
Извештај председника УО са одржане седнице Етичког комитета
24.10.2014. године.»( гласањем није прихваћен предлог)
Саша Стокић: «Измена назива тачке 2. дневног реда. Предлог да се
измене речи « неправилностима », и « поништење избора ». Предлог
Весне Вулетић: Предложила
да тачка 2 дневног реда гласи:
Донешење одлуке о току избора одржаним у Севернобачком РО.
Саша Стокић: Измена у наслову тачке 2 а, брисање речи
«поништавању». Гласањем није прихваћен предлог ( 2 гласа за).
Предложени дневни ред је прихваћен са ( 5 гласова за, 1 против, 1
уздржан ).
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 66. седнице Управног одбора ВКС
одржане 17.10.2014. године;
2. Доношење одлука у вези са неправилностима на одржаним
изборима 08.10.2014. г. Севернобачког РО;
а) Доношење одлуке о поништавању избора
б)Доношење одлуке о промени Кординатора на поништеним
изборима
ц) Доношење одлуке о месту и датуму одржавања
поништених избора

3. Доношење одлука о измени и брисању појединих шифара
из важећег препорученог ценовника ВКС;
а)Доношење одлуке о измени шифре 8610 из препорученог
ценовника ВКС
б)Доношење одлуке о брисању шифара услуга из
препорученог ценовника
4. Разно;

Ад. 1. Усвајање записника са 66. седнице Управног одбора ВКС
одржане 17.10.2014. године;
На предлог Радоша Раилића да се у записник под тачком 2. Дневног
реда са 66. Седнице УО унесе текст „ Александар Спасовић није
испоштвовао одлуку, и из тих разлога седница је прекинута“. Предлог
допуњеног записника је усвојен једногласно.
Ад. 2. Доношење одлука у вези са неправилностима на одржаним
изборима 08.10.2014. г. Севернобачког РО;
а) Доношење одлуке о поништавању избора.
б) Доношење одлуке о промени Кординатора на
поништеним изборима.
ц) Доношење одлуке о месту и датуму одржавања
поништених избора.
Радош Раилић је изнео податак да су чланови Севернобачког РО
на 66. Седници УО одржане 17.10.2014. године, тврдили да је послат
комплетан материјал 2 дана пре одржавање седнице УО у
секретаријат путем поште. Са том изјавом изнели сумњу да званичан
материјал за седницу није уврштен у радни материјал за 66. Седницу
УО. Дана 20.10.2014 године је послат, а 21.10.2014. године је стигао
материјал из Севернобачког РО у секретаријат. Копија те пријемнице
је достављена члановима УО ВКС. Из разлога како би се уклонила
нетачна изјава и сумња колега из Севернобачког РО да материјал за
рад 66. Седнице УО смишљено није достављен члановима УО од
стране секретара ВКС. Одлука Надзорног одбора је достављена
члановима УО коморе у вези са неправилностима на одржаним
изборима 08.10.2014. г. Севернобачког РО „ КОНСТАТУЈУ СЕ
пропусти изборног поступка и неправилности које могу утицати на
изборни резултат на изборима одржаним на Изборној скупштини РО
ВКС Севернобачког округа дана 08. 10. 2014. године у Суботици;

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Управном одбору ВКС да донесе Одлуку о
поништавању у целини избора одржаних на Изборној скупштини РО
ВКС Севернобачког округа дана 08.10. 2014. године у Суботици“.
Оспорава се, и сматра великим пропустом је то што нису саопштени
резултати гласања. Грго Тиквицки је у свом излагању изнео да
записник са прошле Изборне скупштине није само последња страна а
што су колеге тврдиле, већ да је то само извод са записника, тј;
некомплетан записник. Прилажући као материјал комплета записник
са прошле изборне Скупштине у којем је тачно наведено са колико
гласова су изабрани чланови Севернобачког РО за одређену
позицију.
На предлог Милорада Јакшића да се УО обрати правни заступник у
име севернобачког РО чланови УО гласањем ( 2 гласа за) нису
прихватили предлог.
Већином гласова чланова УО донете су следеће одлуке :
а) Доношење одлуке о поништавању избора.
Донета је одлука о поништавању Избора са Изборне скупштине
Севернобачког РО одржане 08.10.2014. године. (5 гласа за,
Саша Стокић против и Весна Вулетић уздржана ).
б) Доношење одлуке о промени Кординатора на поништеним
изборима.
Именован је Саше Стокића за координатора, а у случају
спречености присуства Изборној скупштини именује се Радош
Раилић. ( једногласно је донета одлука).
ц) Доношење одлуке о месту и датуму одржавања
поништених избора.
Биће накнадно донета одлука у договору са председником
севернобачког РО.( једногласно је донета одлука)
А.д. 3 Доношење одлука о измени и брисању појединих шифара
из важећег препорученог ценовника ВКС;
а)Доношење одлуке о измени шифре 8610 из препорученог
ценовника ВКС
Донета је одлука о измени шифре 8610 из препорученог
ценовника ВКС. У шифри 8610 мења се текст и гласи „

Апликација дупликата ушне маркице код говеда ( рад- 1 пар –
250,00 динара). ( 6 гласа за)
б)Доношење одлуке о
препорученог ценовника

брисању

шифара

услуга

из

Донета је одлука о брисању шифара из препорученог ценовника ВКС.
Шифре које се бришу ( 8611, 8612, 12010, 12020, 12021,12023,12025,
12080,12081,12082,12083 и 12084.)
Уз образложење да је због злоупотребе дела ценовника на који се
позивају ветеринарске организације при примени инструкције о
кретању говеда од 01.07.2014. године и услед оправданих примедби
власника животиња предложене шифре се бришу. ( са 6 гласа донета
је одлука).
Ад 4) Разно;
Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др вет ,с.р.

Записник оверава
Председник Управног одбора
Радош Раилић, др вет, с.р.

