Записник
са 34. седнице Управног одбора ВКС одржане 20. новембра 2010. године у
просторијама Ветеринарске коморе Србије непосредно након Изборне скупштине
ВКС у 16,00 часова.
Предлог за одржавање ове седнице дао је Зоран Рашић на Изборној скупштини, а
повод је хитан договор око организације солидарне помоћи за колеге из Краљева.
Седницу је отворио председник ВКС Грго Тиквицки, поздравио све новоизабране
чланове Управног одбора и дaље вођење седнице препустио председнику УО
Радошу Раилићу.
У раду седнице учествовали су представници новог УО ВКС: потпредседник Саша
Стокић, Весна Вулетић, Снежана Цуцуревић, Миленко Перић и Зоран Рашић.
Састанку су као гости присуствовали Звонко Рот, Мишо Коларевић, Петар
Рудински.
ДНЕВНИ РЕД
1. Организација солидарне помоћи са колегама из Краљева.
Ад. 1. Рашки РО доставио је списак колега који су пријавили висину штете на
објектима у којима обављају делатност. Висина тих штета је између 200 и 400 еура.
Објективно највећу штету је претрпела ветеринарска амбуланта „Србовет“ која је
потпуно онеспособљена и за њено санирање мораће се обезбедити и средства из
других извора.
На претходној седници УО (04.11.2010.) договорено је да Комора, преко
Регионалних одбора, упути позив свим ветеринарским организацијама за
финансијску помоћ која треба да буде солидарна и примерена могућностима.
Управни одбор ће предложити Стручном одбору ВКС да организује солидарну
едукацију која ће имати минималну котизацију која ће бити намењена Краљеву.
Средства која се до 15.12.2010. прикупе на овај начин спојиће се са средствима која
стигну од ветеринарских организација. Одлука о расподели прикупљених средстава
донеће се на заједничком састанку руководства Коморе и оштећених колега који ће
се организовати у Краљеву.
Закључено је да се предложи Министарству пољопривреду (Сектор за рурални
развој) да у наредној години обезбеди бесплатна средства за вештачко
осемењавање говеда у сеоским подучјима која су страдала од земљотреса.
Замољен је колега Коларевић да о закључцима Скупштине и Управног одбора
Коморе информише Кризни штаб у Краљеву.
Седница је завршена у 16,30 часова.
Записник водила
Секретар ВКС
Јадранка Тијанић, др. вет.
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