Записник
са 50. седнице Управног одбора ВКС одржане 23. октобра 2012. године у
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Весна Вулетић, Саша Стокић, Божидар Милић, Миленко Перић, Зоран Рашић и
Зоран Маринковић.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки стручни сарадник Сандра
Дилкић и секретар Коморе Кало Жолт.
Предлог дневног реда 50. седнице УО прихваћен је једноглсано.
ДНЕВНИ РЕД

1.
2.
3.
4.

Усвајање записника са 49. седнице Управног одбора ВКС .
Пресек финансијског стања ВКС и извештај.
Предлог о изгледу решења за релиценцирање.
Разно
а) Одлука о повећању накнаде за путне трошкове члановима Скупштине Коморе.
б) Одлука да Комора буде издавач књиге „ практикум из зоологије“, редовног
професора ФВМ др. Зорана Станимировића у тиражу од 300 примерака.

Ад. 1. Записник са 49. седнице УО одржане 23.10.2012. године, једногласно је
усвојен.
Ад. 2. Пресек финансијског стања ВКС у првих девет месеци. У изводу
финансијског извештаја наводи се да је на рачун накнаде за чланарине уплаћено 3.000.000
динара а за накнаду за лиценце уплаћено је 2.407.000 динара. Сума од 6.000.000 динара
налази се на рачуну у Raiffesein банци. Са пословног рачуна ВКС остварена је камата у
износу 326.093 динара, а пресудом врховног касационог суда, Комори треба да се уплате
средства у износу од 1.243.690 динара. Уласком у фазу релиценцирања очекује се већа
уплата накнаде за чланарине и лиценце и тај новац би могао да се орочи како би се
остварила финансијска добит на основу орочених средстава. На седници су се разматрале
више разних понуда банака за орочавање у динарској штедњи. Закључак са састанак да
председник ВКС Грго Тиквицки у складу са својим овлашћењем а на основу понуда за
орочавање, изврши прерасподелу средстава за орочавање, уз напомену да ни на једном
рачуну орочена сума не треба да буде већа од износа од 50.000 ЕУ, јер је до тог ороченог
износа постоји гаранција на штедњу од стране Народне банке Србије.

Ад. 3. Члановим УО је предложен изглед и форма “ решења “ о продужавању
постојећих лиценци. На решењу ће осим основних података стајати и евиденциони број.
За изглед и одабир хартије на којој ће се штампати решење, задужена је стручна служба
ВКС. Предлог о изгледу решења за продужавање постојећих лиценци једногласно је
прихваћен.
Ад. 4. Разно;
а) Донета је одлука о повећању накнаде за путне трошкове члановима органа ВКС
у зависности од километраже рачунатој у оба правца,
до 50 км 1000 динара,
до 100 км 2000 динара,
до 200 км 4000 динара,
до 300 км 5500 динара,
преко 300 км 6500 динара.
б) Гласањем је донета одлука да Комора буде издавач књиге „ практикум из
зоологије“, редовног професора ФВМ др. Зорана Станимировића у тиражу од 300
примерака.

Седница је завршена у 12,00 часова.
Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др. вет.,с.р.

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

