Записник
са 52. седнице Управног одбора ВКС одржане 25. јануара 2013. године у
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 10,00 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 и секретар Коморе Кало
Жолт .
Предлог допуњеног дневног реда 52. седнице УО једногласано је усвојен. Дневни
ред је на предлог председника Коморе проширен под тачком 9.разно а) информација
поводом PVS анализе и б) Учешће ВКС на „Златибору“. Под тачком 3. Брише се реч
„констатована“ и додаје реч „обавештење“.
ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 51. седнице Управног одбора ВКС одржане 03.12.2012. године;
2. Достављање годишњег извештаја о раду и активностима свих тела, органа и појединаца
за Скупштину ВКС најкасније до 28. Фебруара 2013. год ;
3. Обавештење о неопозивим оставкама проф др. Радмиле Ресановић и доц.др Милана
Јовановића на месту чланова Стручног одбора ВКС;
4. Разматрање жалбе поднете од стране проф.др Радмиле Ресановић и доц. др Милана
Јовановићана на одлуку ЕК ВКС ,бр: 235,
5. Предлог решења за колеге који нису испунили бодовни услов за продужење постојећих
лиценци;
6. Одлука о исплати финансијске накнаде у висини од 20.000 динара колеги Драгану Шево за
додатно ангажовање око ажурирања бодовних табела приказаних на сајту ВКС;
7. Доношење одлуке за превод све неопходне документације ВКС на енглески језик поводом
подношења извештаја о раду и ативностима за ОИЕ.
8. Организовање скупа поводом Светског дана ветеринара;
9. Разно; а) Информација поводом PVS анализе;
б) Учешће ВКС на „ Златибору “.

Ад. 1. Записник са 51. седнице УО одржане 03.12.2012. године, усвојен је једногласно
уз измену у тачки 4. дневног реда, где се брише реч „прихваћена“ и додаје реч
„обавештен“ .
Ад. 2. Достављање годишњег извештаја о раду и активностима свих тела, органа
и појединаца за Скупштину ВКС најкасније до 28. фебруара 2013. године.
На предлог председника ВКС Грге Тиквицког једногласно је прихваћен предлог за
крајњи рок подношења извештаја о активностима и о раду свих тела и органа буде до 15.
фебруара.
Ад. 3. Обавештење о неопозивим оставкама проф др. Радмиле Ресановић и
доц.др Милана Јовановића на месту чланова Стручног одбора ВКС.
Ад. 4. Разматрање жалбе поднете од стране проф.др Радмиле Ресановић и доц. др
Милана Јовановићана на одлуку ЕК ВКС бр. 235 ;

На састанку се водила дискусија где су тачке 3. и тачка 4. дневног реда обједињене.
На седници Стручног одбора где су присуствовали председник Коморе и председник УО
ВКС поднете су неопозиве оставке од стране проф др. Радмиле Ресановић и доц.др
Милана Јовановића на месту чланова Стручног одбора ВКС. На састанку су именовани за
в.д. председника др. Сава Лазић и за в.д. потпредседника др. Милош Петровић тог тела
што ће омогућити несметани рад и фукционисање Стручног одбора до Скупштине ВКС.
Разматрале су се жалбе поднете од стране проф. др Радмиле Ресановић и доц. др Милана
Јовановићана на одлуку ЕК и водила се дискусија. Став је да Комора, као једна млада
институција мора да се заштити. Постоје многе недоумице, који су то мотиви и зашто су
поднете оставке и не сачекивање одлуке на жалбу. Криза функционисања тела је настала
оног тренутка када је појединац ставио свој лични интерес испред институције, и испред
тела коју представља. Најбитније је да се не пожурује са доношењем одлуке и да се извуку
поуке како се у будућности не би понављале исте грешке. Највећи проблем што је
дискримунујуће писмо потписано као председник етичког комитета што колега није имао
право. Сукоб између председника Стручног и Етичког комитета одмах се претвара у сукоб
тих тела, и долази до кризе функционисања Коморе. Једногласно је донета одлука да
председник комисије ЕК по предмету бр.235 Петар Поповић достави писмени извештај
УО ВКС о раду комисије везаном за овај предмет као и ако буде било неопходно да се
позове за следећу седници УО како би усмено изнео све неопходне чињенице везане за
овај предмет.
Ад. 5. Предлог решења за колеге који нису испунили бодовни услов за
продужење постојећих лиценци;
Једногласно је донета одлука да крајњи рок за све колеге који нису сакупили
довољно бодова за стицање услова за продужавање постојећих лиценци је 30.04.2013.
године. и ово обавештење да се постави на сајт ВКС.
Ад. 6. Одлука о исплати финансијске накнаде у висини од 20.000 динара колеги
Драгану Шево за додатно ангажовање око ажурирања бодовних табела приказаних
на сајту ВКС ;
Одлука о исплати финансијске накнаде у висини од 20.000 динара колеги Драгану
Шево за додатно ангажовање око ажурирања бодовних табела приказаних на сајту ВКС
донета је једногласно.
Ад. 7. Доношење одлуке за превод све неопходне документације ВКС на енглески
језик поводом подношења извештаја о раду и ативностима за ОИЕ.
Ад. 9.а Информација поводом PVS анализе
тачке 7. и тачка 9 а. дневног реда су обједињене. Комора је добила допис од Управе
за ветерину да ће се обавити PVS анализа у Србији од 11.03 до 25.03.2013. године. Када ће
се оцењивати рад и стање наше струке и то на Факултетима, Институтима, у Управи за
ветерину, у Ветеринарској комори Србије, станицама и амбулантама као и велетрговине
лекова. Поводом тога све акте ВКС морају да буду преведена на енглески језик и износ
накнаде за услуге превода су око 30.000 динара. Једногласно су одобрена средстава за
превод све неопходне документације на енгески језик.
Ад. 8. Организовање скупа поводом Светског дана ветеринара
Идеја је да се као и прошле године организује научни скуп поводом Светског дана
ветеринара у Врњачкој бањи. УО се гласањем изјаснио да ВКС настави припрему за
организовање скупа поводом Светског дана ветеринара у 2013. години.

Ад. 9. Разно
Донета је одлука да се Снежани Јовић-Дамнјановић, број лиценце (1191) омогући
услов за продужавање лиценце јер због оправданих здраствених проблема није била у
могућности да стекне бодовни услов за продужавање лиценце.
Донета је одлука да се Татјани Гојковић, број лиценце (0238) омогући услов за
продужавање лиценце јер због оправданих здраствених проблема није била у могућности
да стекне бодовни услов за продужавање лиценце.
Одлучено је да се Милораду Суши, број лиценце (1158) уплати заостала накнада за
чланарину и лиценцу у периоду (2009 – 2012) године, у укупном износу од 24.400,00
динара. Разлог спреченост одласка на посао због бриге тешко оболелих родитеља.
Гласањем је донета одлука да се породици рано преминулог колеге Владимира
Љубичића из Трстеника,уплати једнократна помоћ у висини просечне бруто зараде у
Републици Србији.
Захтев ЈВС “Земун“ за ослобађање обавезе плаћања надокнаде за чланарину
запослених колега у ВЈС „ Земун „ није прихваћен и да им се упути допис и обавештење
да по ДЕП-у 18.3 тачка 10. неплаћање чланарине спада у тешке повреде Кодекса.

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, с.р.

