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Број:177/07.04.2015. године 

 

 

ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

 

На основу члана 19. Статута Ветеринарске коморе Србије, заказана је девета редовна седница 

Скупштине ВКС, која ће се одржати 25. априла 2015. године са почетком у 11,00 часова у 

амфитеатру Факултета ветеринарске медицине у Београду. 

За седницу предлажемо следећи  

 

 

 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

 

1. Отварање Скупштине. 

2. Усвајање записника са изборне Скупштине ВКС. 

3. Верификација мандата новом члану  Скупштине ВКС РО Београд 3. 

4. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута ВКС. 

5. Доношење Одлуке о изменама и допунама ДЕП-а. 

6. Доношење одлуке по жалби број 589/18.11.2014.године. 

7. Доношење одлуке по жалби број 75/18.02.2015. године. 

8. Доношење  одлуке о усвајању Правилника о раду представника ВКС у 

међународним организацијама. 

9.  Доношење одлуке о усвајању Правилника о начину финансирања научно-стручних 

скупова. 

10. Доношење одлуке о усвајању Правилника о условима за стицање права на 

једнократну помоћ Коморе породицама преминулих чланова Коморе, лечење теже 

болесних чланова Коморе и лечење чланова њихове уже породице. 

11. Доношење одлуке о усвајању Правилника о секцијама ВКС. 

12. Доношење одлуке о усвајању Правилника о стручном усавршавању ветеринара. 

13. Усвајање финансијског извештаја за 2014. годину. 

14. Извештај о раду Надзорног одбора ВКС. 

15. Извештај о раду председника ВКС. 

16. Извештај о раду Управног одбора ВКС. 

17. Извештај о раду Етичког комитета ВКС. 

18. Извештај о раду Стручног одбора ВКС. 

19. Извештај о раду представника ВКС у FVE. 

20. Извештај о раду представника ВКС у WVA. 

21. Усвајање финансијског плана за 2015. годину. 

22. Предлог плана и програма за 2015. годину. 

 

 

               Уколико имате предлоге за допуну дневног реда молимо Вас да их уз образложење 

доставите у писаном облику  најкасније пет радних дана пре седнице секретаријату ВКС.  

   

 

ВЕТЕРИНАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ  
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Стручна служба ВКС ће водити евиденциони списак присутних чланова Скупштине 

приликом доласка и одласка на седницу Скупштине ВКС. Из тих разлога Вас молимо да, у колико 

сте у могућности на седницу дођете пола сата раније како би стручна служба ВКС благовремено 

евидентирала све присутне чланове и уручила идентификационе картице. 

 

 

                У нади да ћете седници неизоставно присуствовати и својим конструктивним учешћем 

допринети ефикасном раду Скупштине ВКС, срдачно Вас поздрављамо. 

 

 

                С поштовањем,   

                                                                                 Председник ВКС                                               

        Радош Раилић др.вет 

 
 
 
 


