
76. седница УО

Записник

са   одржане  76.   седнице   Управног  одбора  Ветеринарске  коморе
Србије.  Седница  је  одржана  20.04.2015. године  у просторијама
Ветеринарске коморе Србије са почетком у 10,10.
У раду седнице учествовали: 
Председник: УО: Игор Мрваљевић (ИМ)
Потпредседник УО: Денис Новак (ДН)
Чланови: Сара Савић (СС). Горан Ђорић (ГЂ), (МА), Владимир Крстић
(ВК) и Маја Андријашевић.
Горан Бајић није присуствовао седници. (ГБ)
Седници  су  присуствовали:Председник  Надзорног  одбора Милош
Петровић (МП) и секретар Коморе Жолт Кало (ЖК).

Предложен је следећи 

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 75 . седнице;
2. Потврда одлуке донете на телефонској седници  о помоћи 
повређеном колеги из РО Београд 2;
3. Извештај НО ВКС о раду УО ВКС по пријави председника 
Радоша Раилића;
4.  Предлог превазилажења неспоразума између председника  и 
УО ВКС;
5. Усвајање извештаја о раду УО ВКС;
7. Разно;

Предложена је допуна дневног реда (ИМ)

6. Одлука Активном учешће у Tempus пројекту

Предложене допуне дневног реда усвојене су једногласно

А.д.1.  Усвајање записника са 74. Седнице;
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(ИМ):Због  повреде руке  секретара,  записник  није  написан па  се  не
може ни усвојити.  Предлажем да се до 21.04.2015.  године  заврши
записник и  електронским путем достави чланови УО како би се  исти
електронски путем усвојио.

(МА): У будуће да  се овакве ствари не дешавају.

(ДН): Административна служба није само секретар, ово је слика како
функционише тј, не функционише служба.

(ИМ): У будуће, ако секретар није у могућности да на време заврши
записник, да обавести чланове УО.

 

Одлука: једногласно усвојена

А.д. 2. Потврда одлуке донете на телефонској седници  о помоћи 
повређеном колеги из РО Београд 2;

Одлука: једногласно усвојена

А.д. 6 Одлука Активном учешће у Tempus пројекту

(ИМ): Предлог одлуке да из УО представници ВКС у Tempus пројекту
буду Сара Савић и Денис Новак.  Једног  представника  да делегира
Стручни  одбор  и  обавестити  их  о  томе,  и  Зоран  Катринка  да  се
контактира да узму активно учешће.
(СС):  Зоран Катринка је  био представник у ранијем периоду испред
ВКС у Tempus пројекту.

Одлука: једногласно усвојена

(ИМ):Сара  Савић  и  ја  данас  имамо један  неформалан  састанак  са
Данијелом Кировски.
(ДН): Ја се слажем са оваквом одлуком, али требало би да видимо
шта се очекује од Коморе, колики је то обим па онда да видимо колико
људи је потребно делегирати.
(ДН): Данијеле да пошаље електронски путем материјал и написати
записник.
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А.д. 3. Извештај НО ВКС о раду УО ВКС по пријави председника 
Радоша Раилића;

(МП):Циљ  организовања  заједничког  састанка  од  стране  НО  са
члановима УО и председника ВКС, је да се види да ли може да се
превазиђе тренутна криза нефункионисања руководства Коморе или
не. 
(ДН):  Како  Надзорни  одбор  доноси  одлуке  без  саслушања  друге
стране?. 
(МП): Свако ко ради тај и греши, али то нису намерне грешке.
(ИМ): На састанку НО одржаног 24.12.2015 године упућен је захтев да
се НО достави из архиве Коморе следећи документи:1. финансијско
стање ВКС, 2. примопредаја бившег и садашњег председника ВКС и 3.
број чланова Коморе. Да ли су вам достављени документи које сте
тражили?
(МП):Секретар је  електронском поштом доставио сва три документа
свим члановима НО. 

(ИМ):Предлог  одлуке  да  се  Надзорном одбору ВКС упути  допис  да
утврди да ли је у раду председника ВКС било кршење норматавивних
аката ВКС.

Одлука: једногласно усвојена

А.д. 4. Предлог превазилажења неспоразума између председника 
и УО ВКС;

(ИМ):Одлука  да  се  пошаље  предлог  за  допуну  дневног  реда
Скупштине ВКС са тачком „ Гласање  о разрешењу председника ВКС
пре истека времена за које је изабран“ .

(МА):  На  заједничком  састанку  који  је  организовао  НО,  и  сам
председник је са својом изјавом јасно изрекао да не може више да
ради са УО Коморе, где та изјава само потврђује ову донету одлуку.

Одлука: једногласно усвојена

А.д.6. Усвајање извештаја о раду УО ВКС;

(ИМ):Предлог да се за Скупштину пошаље  допуњен извештај о раду
Управног одбора ВКС 
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Одлука: једногласно усвојена

Ад. 7. Разно;

(ГЂ): У петак колега Миодраг Милковић и ја смо били у Влади РС.
(ИМ): Написати кратак извештај о томе.

     Записник водио     Записник оверава
      Секретар ВКС              Председник Управног одбора 
Жолт Кало, др вет ,с.р.       Игор Мрваљевић, др вет, с.р.


