
 
Записник 
 
са  69. седнице Управног одбора ВКС одржане 02.12.2014. године у 
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00 
часова. 
У раду седнице учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови:Весна Вулетић, Божидар Милић, Саша Стокић ,Миленко 
Перић и Зоран Рашић. 
Зоран Маринковић није присуствовао на седници . 
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки и 
секретар Коморе Кало Жолт. 
Предлог допуне дневног реда седнице УО на предлог председника 
ВКС Грге Тиквицког. 
 
5.Финансијски извештај и стање ВКС; 
6.Информације о спроведеним изборима на РО Коморе; 
7.Предлози за допуну дневног реда Изборне скупштине ВКС на 
основу пристиглих дописа; 
8.Разматрање жалбе севернобачког РО на одлуку УО ВКС; 
9. Разно; 
 
 
Чланови Управног одбора ВКС предлог допуне дневног реда су 
усвојили. 

 
ДНЕВНИ РЕД 
 
 
 

1. Усвајање записника са 68. седнице Управног одбора ВКС; 
2. Одлуке Етичког комитета ВКС; 
3. Исплата накнадно пристиглих захтева колега за 

финансијску помоћ за санацију штете од поплава; 
4. Исплата путних трошкова за координатора на изборима РО 

Бeoград I; 
5. Разно; 

 
 

Ад. 1. Усвајање записника са 68. седнице Управног одбора ВКС 
одржане 07.11.2014. године; 



 
Записник  са 68. седнице Управног одбора ВКС одржане 07.11.2014. 
године је усвојен у целости. 
 
Ад. 2. Одлуке Етичког комитета ВКС; 
 
На основу достављеног извештаја 01.12.2014. године председника ЕК 
Управни одбор је информисан о донетим одлукама ЕК. 
 
 

1.  „Милан Божић“ ослобађа од одговорности.  
 
УО је усвојио одлуку. 
  

2. „Славиша Танасковић“ – дисциплинска мера јавна опомена и 
новчана казна у износу од 30.000 динара.  
 
УО је констатовао првостепену одлуку ЕК, уз напомену да се 
колега обевести о право на жалбу на првостепену одлуку ЕК. 
 
 

3. Разматрајући жалбу број 211. на донете првостепене одлуке ЕК 
бр. 176-1,176-4 и 176-5, Управни одбор је на 64. Седници дана 
17.07.2014 године прихватио жалбу и вратио ЕК  предмет на 
поновни поступак. На основу  достављеног извештаја  ЕК дана 
01.12.2014. године, УО је констатовао да ЕК није поступио по 
одлуци УО ВКС, стога УО је на 69. Седници одржаној 02.12.2014. 
године решавајући жалбу бр. 211 као другостепени орган ВКС, а 
по члану Статута 25. тачка 9. Доноео  одлуку, и прихватио жалбу 
број 211. у целости осим у тачки 8. за предмет 176-5. 
Одлуку доставити правном заступнику ВКС ради коначне израде   
одлуке. 
 
Гласањем УО је донео одлуку. 
 

        5 гласова за, 1 против (Саша Стокић против). 
  
 
 А.д. 3. Исплата накнадно пристиглих захтева колега за 
финансијску помоћ за санацију штете од поплава 
 
 
 



 Управни одбор је једногласно донео одлуку да се накнадно 

пристиглим захтевима колега за финансијску помоћ за санацију штете 

од поплава исплати једнократна помоћу у бруто износу од 50.000 

динара. Уколико нема довољно средстава,  средства обезбедити  са 

позиције приходи од камата. 

 

 

   А.д. 4. Исплата путних трошкова за координатора на изборима 

РО Бeoград I;  

 

Донета је одлука о исплати припадајућих накнада Саши Стокићи.   

 

А.д.  5. Финансијски извештај и стање ВКС;  
На захтев председника ВКС стручно-администрартивна служба ВКС је 
на дан 02.12.2014. године направила финансијски пресек у Комори. 
Дана 02.12.2014. године ВКС на текућем рачуну има 18.659.000 
динара, и орочених 14.279.000.  
Укупно на дан 02.12.2014. године 32.938.000 динара. 
 
 
А.д. 6. Информације о спроведеним изборима на РО Коморе;    
 

Списак свих чланова изборне скупштине поставити на сајт. 
Достављено је 27 записника са одржаних изборних скупштина, 
Пиротски Ро није доставио записник у секретаријат, последњи рок да 
се достави  је до 03.12.2014. године. 
 
 А.д. 7. Предлози за допуну дневног реда Изборне скупштине ВКС 
на основу пристиглих дописа; 
 

На основу добијених информација из секретаријата, 
констатовано је да ни један предлог допуне дневног реда Изборне 
скупштине ВКС није доставлен у прописаној  писаној форми и у 
прописаном временском периоду. 
 

А) предлог севернобачког РО који је електронски достављен 
28.11.2014 године, а који је  у писаној форми   достављен 05.12.2014. 
године. 
 

Б) Предлог за допуну дневног реда Изборне скупштине 
шумадијског РО који је електронски достављен у секретаријат. 



 
Закључено је да ни један предлог не испуњава услове за допуну 

дневног реда Изборне скупштине ВКС. О предлозима за допуну 
дневног реда ће се изјаснити чланови скупштине ,али они могу бити на 
дневном реду тек након завршених избора. 
 
 
 
А.д.   8.Разматрање жалбе севернобачког РО на одлуку УО ВКС; 
 

На Изборној скупштини се  не може разматрати жалба на донету 
одлуку УО, већ на наредној скупштини ВКС када буду били 
верификовани мандати члановима скупштине ВКС. Одговор доставити 
севернобачком РО. 
 
 
9. Разно; 
 
 
 
седница се завршила у 13,30 часова. 
 
 
     Записник водио         Записник оверава 
      Секретар ВКС                Председник Управног одбора              
Жолт Кало, др вет ,с.р.            Радош Раилић, др вет, с.р. 


