
79. Седница УО

Записник

са   одржане  79.   седнице   Управног  одбора  Ветеринарске  коморе
Србије.  Седница  је  одржана  03.09.2015. године  у просторијама
Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00 часова.
У раду седнице учествовали: 
Председник: УО: Миодраг Милковић (ММ)
Потпредседник Небојша Бошњак (НБ)
Чланови: Владимир Пауновић (ВП) и Иван Добросављевић (ИД).
Седници нису присуствовали: Драгана Бајић (ДБ) , Маја Андријашевић
(МА) и Милан Ђорђевић (МЂ).  
Седници  су  присуствовали:Председник  ВКС  Радош  Раилић  (РР),
секретар Коморе Жолт Кало (ЖК) и  Представник ВКС у  FVE  Саша
Траиловић.

Предложен је следећи 

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 78.  седнице УО;
2.Доношење  одлуке  ВКС  поводом  непоступања  државних
органа;
3.Извештај секретаријата ВКС о истеклим лиценцама
4.Доношење  одлуке  поводом  неизмирења  насталог  дуга  за
штампање сертификата од стране Управе за ветерину;
5.Извештај представника ВКС са Изборне Скупштине FVE; 
6.Доношење  одлуке  о  заказивању  састанка  у  просторијама
ВКС са представницима МПЗЖС на тему буџет и ПМ у 2016.
години;
7.Доношење  одлуке  о  расписивању  конкурса  за  пријем
правника у ВКС;
8.Доношење  одлуке  о  упућивању  дописа  Стручном  одбору
ВКС поводом иницијатива за израду Протокола;
9.Разно
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Предложена  је  измена  дневног  реда:  А.д.  4.  Доношење  одлуке
поводом  неизмирења  насталог  дуга  за  штампање  сертификата  од
стране Управе за ветерину; Поводом исплате комплетног дуга, тачка
4. Дневног реда са 79. Седнице УО  је скинута са дневног реда

9. Разно :

А.д.  9-1. Представник  ВКС  у  WVA  Тамаш  Петровић  је  послао
обавештење да  због  преузетих  обавеза  неће моћи да  отпутује   на
годишњу скупштини WVA која се одржава у Истанбулу.

Закључак: Миодраг Милковић ће представљати ВКС на  скупштини 
WVA  , пошто ће за време одржавања скупшине бити у Истанбулу на 
Конгресу.

Одлука: Једногласно усвојена

А.д. 9-2. Молба  од УВВПС за суфинансирање скупа у Краљеву од
стране ВКС

Закључак: ВКС ће у износу од 30.000 динара помоћи финансијски да
се одржи скуп у Краљеву, а који је у организацији ветеринара велике
праксе Србије 26.09.2015. године.

Одлука: Једногласно усвојена

А.д.  9-3 .  Молба Колубарског РО за уплату финансијске помоћи
породици преминулог колеге Драгана Дамнјановића. 

Закључак:  Уплатити  20.000  динара  породици  преминулог  колеге
Драгана Дамнјановића

Одлука: Једногласно усвојена

А.д.  9-4  Допис  председника  Стручног  одбора  са  седнице  СО ВКС,
одржана дана 14. 07. 2015. године у Београду, где је донета одлука о
увођењу надокнаде у износу од 5000 + ПДВ за рад Стручног одбора на
пословима  акредитације  и  бодовања  скупова  других  организатора,
односно бодовања свих скупова осим оних које организује ВКС.

Одлука: Једногласно усвојена
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А.д.  9-5 .  Вишеград 4 + се одржава од 02-04 октобра где ВКС има
обезбеђен  смештај и храну од стране Мађарске ветеринарске Коморе

Одлука  :  ВКС ће представљати :  Радош Раилић,  Небојша Бошњак,
Саша Траиловић и Кало Жолт.

Закључак: Да се у Вишеград изнесе предлог где би  ВКС будомаћин
наредног скупа, тј пролећног скупа у 2016. години Вишеград вет 4 +. 

Одлука: Једногласно усвојена

А.д. 9-6 Исплата годишње наканде за чланарину  у секцијама  FVE а)
практичари и б) хигијеничари у износу по 250 евра.

Закључак: Исплатити обе накнаде за чланарину у секцијама.

Одлука: Једногласно усвојена

А.д. 9-7 Донета је одлука о уплати котизације и исплате трошкова за
смештаја на учешћу  26 саветовању ветеринара, које се одржава на
Златибору  од  10  до  14  септембра  2015.  године  и  то  за:  Ивана
Добросављевића, Небојшу Бошњака и Владимира Пауновића.

Одлука: Једногласно усвојена

А.д.  9-8 Донета је  одлука  о  суфинансирању скупа  „26.  Саветовање
ветеринара“   на Златибору који  се одржава од 10-14 септембра на
златибору,  уз  учешће  ВКС  као  суорганизатора  у  износу  од  50,000
динара.

Одлука: Једногласно усвојена

А.д. 9-9   Донета је одлука за исплату припадајућих накнада за путне
трошкове и припадајуће  дневнице  по позиву зa   председника ВКС
Радоша Раилића.  Београд  17.06.2015 .године  седница Одбора за
пољопривреду,  Бања  Лука  11-13  .06.2015.  године  и   Пожаревац
09.05.2015 године  
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Одлука: Једногласно усвојена

А.д.1. Усвајање записника са 78.  седнице УО; 

Записник са 7  8  . седнице УО усвојен је једногласно.

Одлука: Једногласно усвојена

А.д.2. Доношење  одлуке  ВКС  поводом  непоступања  државних
органа;

(MM):Мишљења  сам  да  ВКС  треба  да  да  једно  кратко  саопштење
поводом нечињења МПЗЖС и државних органа према ветеринарској
струци  у  целини.  У  два  наврата  ВКС  је  безуспешно  затражила
организовање заједничког састанка код МПЗЖС како би  указала на
све проблеме са којима се ветеринрска струка суочава, као и на  све
негативне последице које могу проистећи.
(РР):  Поред  саопштења  треба  наставити  у  даљем  поступку  са
државом. Са обзиром да смо се МПЗЖС у последњих 6 месеци у три
наврата  обраћали,  у  следећем  допису  треба  их  све  таксативно
навести као и теме. Предложене теме за састанке су биле искључиво
везане  за  непоштовање  постојећих  нормативних  аката.  Исти  текст
саопштења   упутити   Председнику  Владе  РС,  Одбору  за
Пољопривреду и саветнику  МПЗЖС. Предлажем да се и европској
федерацији  ветеринара  (FVE)  обратимо  за  подршку  због
непопштовања и неспровођење постојећих закона од стране државних
органа.  На  захтев  струке  ВКС  ће  бити  принуђена  да  организује
протесте пред МПЗЖС због непоштовање закона.

Закључак: До понедељка саставити саопштење

Одлука: Једногласно усвојена

А.д. 3.Извештај секретаријата ВКС о истеклим лиценцама

Закључак  :  Ажуриране  спискове са  статусом лиценци  поставити  на
сајт ВКС и доставити Управи за ветерину.

Одлука: Једногласно усвојена
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А.д. 5.Извештај представника ВКС са Изборне Скупштине FVE

Извештај представника ВКС Саше Траиловића са  Изборне Скупштине
FVE усвојен је једногласно

Одлука: једногласно усвојена

А.д. 6. Доношење одлуке о заказивању састанка у просторијама
ВКС  са  представницима  МПЗЖС  на  тему  буџет  и  ПМ  у  2016.
години;

Заједнички  састанак  заказати  за  17  или  18  септембар  са
председницима РО  и представницима МПЗЖС на тему буџет и ПМ у
2016. години;

Одлука: једногласно усвојена

А.д.7.  Доношење  одлуке  о  расписивању  конкурса  за  пријем
правника у ВКС;

(РР) Мој предлог  да један од услова који кандидат треба да испуњава
на конкурсу  је  да је  почетник.  Контактирати адвокатску канцеларију
Мирковић за дефинисање услова  конкурса.

Одлука: једногласно усвојена

Ад.  8.  Доношење одлуке о упућивању дописа Стручном одбору
ВКС поводом иницијатива за израду Протокола;

Одлука: једногласно усвојена

Сасатнак се завршио у 13,30.

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


