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Дана 12.03.2018.  са почетком у 14:00 у Пожаревцу у ресторану Хиподром одржана је заједничка 

седница браничевско-подунавске подружнице СВДа и два регионална одбора ВКСа (браничевксе и 

подунавске).  

Седници је присуствовало 65 колега подружнице.  

Имајући у виду да је ово била обједињена скупштина подружнице СВДа и РО ВКСа, прве две тачке 

су се односиле на рад и планове подружнице, те финансијски извештај и планове подружнице.  

У име руководства подружнице пристустним колегама обратио се Иван Милош, председник 

подружнице.  

За 2018.годину план је да се интензивно прати развој ситуације на пољу ветерине у Србији и да 

подружница настави да што активније реагује на промене и законске предлоге, као и до сада. Иван Милош 

је обавестио присутне да ће се традиционално „плаво вече“ подружнице ће се одржати у ресторану 

„Хиподром“ у Пожаревцу у петка 13.04.2018. по цени од 1400дин по особи, што је цена која је до сада 

најповољније добијена. Такође, обавестио је присутне колеге да слободно позову своје колеге из других 

подружница да се придруже овој прослави, као и да ће у току сутрашњег дана добити званичне позиве са 

обавештењима о организацији плаве вечери. Поред тога, рекао је да ће као и прошле године на прославу 

бити позвани председник и подпредседник СВДа, као гости подружнице, али је и позвао колеге да јаве који 

су нове колеге и колегинице у подружници како би пробали да се обезбеде неке прикладне поклоне за 

нове,младе колеге и колегинице који ступају у подружницу (нпр по стетоскоп или сл).   

Финансијски извештај није постојао јер подружница не располаже никаквим средствима, а 

досадашњи скупови су или били на терет спонзора или РО ВКСа.  

На послетку председник подружнице је подсетио присутне да измире обавезу чланарине, како би 

СВД могао нормално да функционише. 

 Током даљег рада, председици оба одбора ВКСа су истакли јединствено лепу сарадњу СВДа и 

ВКСа на локалном нивоу, да су наши одбори ВКСа, али и подружница СВДа дали низ конструктивних 

предлога који на жалост нису услишени на вишим, државним инстанцама, да смо борбом пробали да их 

окренемо у нашу корист, што је само пример и за руководсство пре свега ВКСа које би требало да има више 

слуха за сарадњу са другим организацијама.  

Трошкове организације су сносили регионални одбори коморе и „Крка“ која је у наставку одржала 

презентацију својих производа из области ветерине. 
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