Записник
са 62. седнице Управног одбора ВКС одржане 20.05.2014. 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.
На 62. седници УО ВКС нису присуствовали Зоран Рашић и Миленко
Перић због раније преузетих обавеза.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки,
секретар Коморе Кало Жолт .
Предложени дневни ред за 62. Седницу УО ВКС је допуњен на
предлог председника УО са тачком 9 дневног ред. Захтев FVE за
отпис годишње чланарине ВКС како би се та средства упутила
колегама у угроженим подручјима од поплава. Допуњени дневни
ред рада 62. Седнице УО је прихваћен једногласно.

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 61. седнице Управног одбора ВКС
одржане 17.04.2014. године;
2. Донете одлуке ЕК и пристигле жалбе на одлуке EK;
3. Уговор са ФВМ за уступање пословног простора ВКС;
4. Орочавање динарских средстава ВКС;
5. Проблеми око Програма мера - 2014. година;
6. Допис председника СО “ e–lerning“ платформа;
7. Расписивање избора ВКС;
8. Разноа) FVE – пристигла годишња чланарина, и учешће на
Скупштини у Биерлицу;
б)Извештај „Вишеград 4 +“ Вроцлав;
ц) Молба за именовање члана ВКС у школски одбор
пољопривредне школе из Обреновца;

Ад. 1. Усвајање записника са 61. седнице Управног одбора ВКС
одржане 17.04.2014. године;

Записник са 61. 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. УО је донео једногласну
одлуку да се на следећој седници УО позову председник ЕК и
председник комисије по предмету бр.441 и подносиоци жалбе на
одлуку ЕК.
Ад. 3. Уговор са ФВМ за уступање пословног простора ВКС;
Уговор ФВМ за уступање пословног простора Комори је
прослеђен правном заступнику ВКС. Спорни део уговара је наведени
отказни рок од 30 дана и што није наведен износ у динарима већ у
процентима које ВКС треба да плати за коришћење просторија. Идеја
је да руководство ВКС закаже заједнички састанак са деканом ФВМ из
Београда, како би се обе уговорне стране усагласиле око спорних
детаља уговора.
А.д. 4. Орочавање динарских средстава ВКС;
По престанку важења постојећег уговора динарске штедње ВКС,
банка је послала допис да није у могућности да продужи постојећи
уговор. Одлука УО је да се потпише уговор за орочење динарске
штедњи са Комерцијалном банком у којој Комора већ има отворен
рачун.
А.д. 5. Проблеми око Програма мера - 2014. година;
Ветеринарске станице су блокиране од стране Управе за
ветерину да раде свој посао, и прети опасност да се прекине ланац
контроле безбедне производње хране анималног порекла. Одлучено
је да се упути допис надлежном министарству, председнику Владе и
укаже на могуће последице.
А.д. 6. Допис председника СО “ e–lerning“ платформа;

Чланови УО су једногласно прихватали предлог СО Прихвата
се „e–lerning“ платформа као метод континуиране едукације
ветеринара. Стручни одбор предлаже да председник ВКС и Управни
одбор ВКС са Научним институтом за ветринарство „Нови Сад“, као
аутором „e–lerning“ платформе, уговоре могућности коришћења ове
платформе за потребе континуиране едукације ветеринара.

А.д. 7. Расписивање избора ВКС;
Донета је одлука да се распишу ибори. Избори се односе само
на чланове ВКС, тј; колеге који поседују важећу лиценцу за обављање
ветеринарске делатности и плаћену чланарину до момента
расписивања избора.

8.Разноа) FVE – пристигла годишња чланарина, и учешће на
Скупштини у Биерлицу;
б)Извештај „Вишеград 4 +“ Вроцлав;
ц) Молба за именовање члана ВКС у школски одбор
пољопривредне школе из Обреновца;
а) Представник ВКС FVE у Денис Новак није у могућности
одласка на Скупштину FVЕ. Одлучено је да због настале ситуације
ВКС нема свог представника на редовној Скупштини FVE у Биерлицу ,
и да се упути допис Европској федерацији ветеринара, и да се
затражи финансијску помоћ за санирање настала штете које су
претрпеле наше колеге у поплављеним деловима земље
б) Саша Стокић и Кало Жолт су усмено известили чланове УО о
активностима, темама и закључцима са међународног скупа
ветеринара из Вроцлава „ Вишеград 4 + “.
ц) Прихваћена је предлог за именовање члана ВКС у школски
одбор пољопривредне школе из Обреновца ;
д) Одлучено је да се упути допис свим председницима РО где се
тражи да сваки РО у складу својих могућности издвоји један део

средстава као солидарну помоћ за колеге које су претрпеле штету од
поплава.Исто да се отвори један подрачун на који ће све ветеринарске
организације моћи уплатити средства за санирање настале штете.
Све ове информације да се поставе на сајт ВКС. Да се отворе
подрачуни за уплате солидарне помоћи из иностранства, и послати
апел свим међународним ветеринарским организацијама, и затражити
помоћ од колега .
ф) Одлука за исплату трошкова за гориву председнику ВКС Грги
тиквицком, за одлазак по позиву на скупштину Јужнобанатског РО и
на скуп у Врњачкој Бањи поводом светског дана ветеринара у укупном
износу од 20.000 динара.
Састанак се завршио у 14,00 часова

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

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

