
Записник

са 102. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије је одржана
07.10.2021.  године  у  просторијама  Ветеринарске  коморе  Србије  у  13,00
часова.

У раду седнице учествовали: 

Председник УО: Дубравко Гудурић 
Потпредседник УО: Драгана Кривокућа
Чланови: Вања Крстић, Будимир Вишић, Бобан Ђурић, Дарко Бошњак,
Зоран  Цветковић,  као  и  Председник  ВКС  Мишо  Коларевић  и  секретар
Коморе  Жолт Кало.

Председник Управног одбора Дубравко Гудурић је  предложио  следећи
дневни ред за 102. седницу Управног одбора:

1. Усвајање записника са 101. седнице УО;
2. Разматрање закључака и покренутих иницијатива са састанка 
председника РО;
3. Молба за донацију „ Репродукција домаћих животиња ;
4. Организовање редовне Скупштине ВКС;
5. Разно;

   Једногласно је усвоје дневни ред 

Ад. 1. Усвајање записника са 101. седнице УО;

Одлука:   Једногласно је усвојен записник са 101. седнице УО

Ад.2 Разматрање закључака и покренутих иницијатива са састанка 
председника РО;

Једногласно је донета Одлука да се прихвати закључак са састанка 
председника РО где су се председници РО усагласили да  је предлог из 
Колубарског РО најсвеобухватнинји и најкомплетнији. 
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Руководство ВКС  ће иницијативу поднету од стране Колубарског РО 
користит као платформу у преговорима са представницвима Управе за 
ветерину.

Иницијатива Колубарског РО је саставни део ове тачке дневног реда али 
због обима документа биће засебно приказан. 
Документи: ( Записник 102:  Ад 2. а ,Ад 2.б , Ад 2.ц). 

Ад 3) Молба за донацију „ Репродукција домаћих животиња ;

За донацију финансијских средстава  за скуп под називом „ Репродукција 
домаћих животиња “ која  се одржава  07-10.10.2021. године и  исплате 
средства  у износу од 50.000,00 динара.

Одлука: Једногласно донета

Ад4 )Организовање редовне Скупштине ВКС;

Закључци: Једногласно

1. Редовну Скупштину ВКС заказати за 04.12.2021. године.

2. Место одржавања амфитеатар ФВМ у Београду уз присуство 
делегата скупштине.

3. До краја октобра организовати један заједнички састанак са 
председницим органа и тела ВКС тј; са подносиоцима извештаja о 
раду а о којима  ће се делагати скупштине ВКС изјашњавати. 

5. Разно;

Ад 5.-1) Утврђивање дужине трајања мандата свих органа и тела 
Коморе.

Предлог председника ВКС да се надлежном министраству упути захтев за 
тумачење: 

Поштовани,  обраћамо вам се са молбом за тумачење одредби Статута  Ветеринарске
коморе Србије, а у односу на конкретну ситуацију, коју у наставку излажемо.

Наиме, током 2018. године су одржани избори за органе и тела Ветеринарске коморе
Србије, а који су потом поништени.
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Следствено наведеном, избори за органе и тела Ветеринарске коморе Србије су поново
одржани 2019. године, којом приликом је и дошло до избора органа и тела коморе, чији
мандат и данас траје.

Чланом 10. Статута Ветеринарске коморе Србије је прописано:

„Мандат чланова свих органа и тела Коморе траје четири године од дана избора за 
чланове Скупштине са могућношћу поновног избора највише два пута за редом изузев 
чланства у Скупштини“.

Наше питање је, да ли мандат органа и тела Ветеринарске коморе Србије траје од 
истека мандата претходних органа и тела, који је истекао 2018. године, или мандат 
органа и тела траје од 2019. године, када је дошло до њиховог избора?

Одлука једногласно усвојен предлог председника ВКС.

Ад 5 -2 ) Молба за донацију 

Одлука једногласно.

Одлука  за донацију скупа „ 31. и 32. САВЕТОВАЊЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈА, 
ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА - Један свет једно здравље, које се 
одржава у Врњачкој бањи, у периоду од 14 - 17. октобра 2021.године“ и 
исплате средства  у износу од 25.000,00 динара.

Састанак се завршио у 15,15  часова.
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