Записник
са 63. седнице Управног одбора ВКС одржане 09.06.2014. године у
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00
часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Потпредседник УО Саша Стокић, Весна Вулетић, Божидар
Милић, Зоран Маринковић и Миленко Перић.
На 63. седници УО ВКС ниje присуствоваo Зоран Рашић због раније
преузетих обавеза као и председник комисије ЕК по предмету 441.
колегиница Мирјана Влаховић-Смиљанић.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки,
секретар Коморе Кало Жолт, Александар Спасовић, Ненад Андрић,
Вања Крстић и Драган Ристановић

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 62. седнице Управног одбора ВКС
одржане 20.05.2014. године;
2. Донете одлуке ЕК и пристигле жалбе на одлуке EK;
3. Именовање представника ВКС за 19. Саветовање – Теслић;
4. Усвајање шифре за АН над пчелињацима (12071 – 800,00
динара по пчелињаку и 12072 30,00 динара по кошници);
5. Извештај председника УО са поплављених подручја;
6. Разно;
а) Одлука за исплату путних трошкова Председника
Управног одбора ВКС ;

Ад. 1. Усвајање записника са 62. седнице Управног одбора ВКС
одржане 20.05.2014. године;
Записник са 62. седнице УО је усвојен једногласно.

Ад. 2. Донете одлуке ЕК и пристигле жалбе на одлуке EK
На донету одлуку ЕК по предмету пријаве бр. 441, поднета је
жалба на одлуку Управном одбору ВКС. На 62. Седници УО је
одлучено да се на 63. Седници позову председник ЕК, председник
комисије по предмету бр.441 и подносиоци жалбе на донету одлуку
ЕК. У усменом излагању по тачки дневног реда учествовали су све
заинтерсоване стране. Чланови Управног одбора су констатовали
одлуку коју је ЕК донео по предмету бр. 441. Члан УО Весна Вулетић
гласала је против донете одлуке.

Ад. 3. Именовање представника ВКС за 19. Саветовање – Теслић;
Једногласно је донета одлука да представник ВКС по позиву за 19.
Саветовање –Теслић буде председник УО Радош Раилић. Смештај и
котизација су обезбеђени од стране Ветеринарске коморе Републике
Српске.
А.д. 4. Усвајање шифре за АН над пчелињацима (12071 – 800,00
динара по пчелињаку и 12072 30,00 динара по кошници);
На основу телефонске седнице УО ВКС одржане 21.05.2014. донета је
одлука да се СПОС-у упути предлог са ценама за извршење активног
надзора на пчелињим друштвима у складу са ПМ 2014. СПОС није
упутио одговор ВКС на упућени допис. Једногласно су усвојене шифре
за АН над пчелињацима.
А.д. 5. Извештај председника УО са поплављених подручја;
Свилајнац, Параћин и Трстеник су била прва места која су посећана,
како би се утврдила штета коју се колеге претрпеле у катастрофалним
поплавама. Сачињен је извештај са именима колега који су претрпели
штету као и сама процена настале штете. Поплављени објекти су
куће ветеринара, код којих је вода поплавила приземни спрат. По
повлачењу воде посећен је Колубарски РО и Обреновац. Извештај и
списак је достављен секретраијату ВКС. Списак је допуњен са

извештајима председника РО из угрожених подручја, како би се
формирао коначан списак са именима свих колега који су претрпели
материјалну штету, како би им се прикупљена финансијска средства
уплатила за санацију настале штете.
А.д. 5. Разно;
а) Одлука за исплату путних трошкова Председника
одбора ВКС ;

Управног

Једногласно је донета одлука да се исплате накнада за путне
трошкове, а у складу са Правилником о накнадама за рад чланова
органа и тела ВКС. Трошкови се односе за одлазак по позиву за
учешће у раду на Седмој и Осмој седници Одбора за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, за обилазак поплављеног терена, за рад у
комисији за разматрање приговара на конкурсу ПМ 2014 , и за
састанак ЕК ВКС. Једногласно је донета одлука да се исплате путни
трошкови у складу са Правилником о накнадама за рад чланова
органа и тела ВКС у висини од 42.600 динара.

Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др вет ,с.р.

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

