Записник
са 31. седнице Управног одбора ВКС одржане 16. септембра 2010. године у Малој
сали хотела „Палисад“ на Златибору, за време одржавања 21. Саветовања
ветеринара Србије, са почетком у 15,00 часова.
У раду седнице су учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Нестор Бабин, Бранка Видић, Саша Стокић и Грго Тиквицки.
Учешће на седници оправдала је због боловања Јелица Узелац и председник
Коморе Зоран Рашић због обавеза у ВСИ Јагодина везаних за редовну контролу
АТС предвиђене 16.09.10.
Састанку је присуствовала Јадранка Тијанић секретар Коморе.
На седницу су позвани Председници свих Регионалних одбора ВКС ради договора
око припреме Изборних скупштина РО ВКС. Тако су поред чланова УО у раду ове
седнице учествовали: Небојша Миливојевић, Горан Ђорић, Ђорђе Игњић, Стојадин
Весић, Миодраг Милковић, Стојан Ђорић, Александар Калуђеровић, Ђорђе Јанку,
Љубинко Штерић и Дубравко Гудурић.
Председник Управног одбора Радош Раилић отворио је седницу и поздравио
присутне предложивши да се достављени предлог Дневног реда прихвати, што је
једногласно прихваћено и седница се одвијала према:
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са седнице Управног одбора од 10.08.2010. године;
2. Припрема Изборних скупштина Регионалних одбора ВКС;
3. Разно.
Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 10.08.2010. године усвојен је
једногласно.
Ад. 2. На претходној седници урађен је предлог Упутства о начину гласања и
спровођења избора на Регионалним одборима, свим председницима РО и свим
члановима Коморе на кућне адресе упућени су дописи о начину избора и извештај
о стању уплата чланарина.
Председницима РО предложено је да се у току октобра одрже Регионалне изборне
скупштине. У циљу окупљања што већег броја колега предложено је да се у исто
време одржи и едукација.
Прихваћен је Предлог Упутства о начину гласања и спровођења избора са допуном
у чл.6 код председника РО се додаје напомена да је председник РО аутоматски и
члан Скупштине Коморе који ће се доставити са материјалима за изборне
скупштине.
Није прихваћен предлог са 4 гласа „против“ и 1 „за“ да они који су заинтересовани
да се кандидују за неке функције у РО да могу да се кандидују иако су спречени да
учествју у раду Регионалне скупштине.
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Ад.3. Под тачком Разно разматрана су актуелна питања везана за објављене
резултате по расписаном Конкурсу за поделу терена по ПМ. Незадовољни одлуком
могу у року од 7 дана да поднесу приговор Управи. Из појединачних изјава чланова
надлежних Комисија именованих од стране Коморе стеко се утисак да одлуке нису
у складу са одлукама које су донете на званичним седницама комисија.
Председник УО констатовао је да у последњих годину дана готово да нема сарадње
Коморе и Управе за ветерину.
У дискусији су поред чланова УО учествовали: Младена Алексић, Ђ.Игњић,
М.Милковић, С.Стокић, Љ.Штерић, Ж.Рајковић и Г.Тиквицки.
Закључено је да су сви чиниоци у ветерини директно или индиректно саучесници у
формирању садашњег стања и на предстојећим изборима треба покушати изабрати
људе који су стварно заинтересовани за рад у Комори.
Седница је завршена у 16,25 часова.
Записник водила
Секретар ВКС
Јадранка Тијанић, др. вет.

Записник оверава
Председник Управног одбора
Радош Раилић, др вет.мед.
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