
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број:404 /06.08.2014. године. 

У Београду 

 

Председнику ВКС  

   Председнику УО ВКС 

 

 
         ПРОЈЕКАТ МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОЋИ ПОПЛАВЉЕНОМ 

ПОДРУЧЈУ У САРАДЊИ WORLD ANIMAL PROTECTION, 

ВЕТЕРИНАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ И УПРАВЕ ЗА ВЕТЕРИНУ 

ЈЕ ОТКАЗАН ЗБОГ ПРОПУСТА УПРАВЕ ЗА ВЕТЕРИНУ 

 

Пројекат помоћи поплављеном подручју, који  је након позива 

Ветеринарске коморе Србије припремила Светска организација за заштиту 

животиња  - World animal protection , отказан је због пропуста Управе за 

ветерину да благовремено потпише уговор о сарадњи. Пројекат је требао да 

ступи на снагу 15. Јула 2014.год.  Уговор о сарадњи је Управи за ветерину 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије 

послат почетком Јула 2014, али га надлежни нису на време узели у поступак. 

Директор Управе, Др. Дејан Бугарски је, након упозорења представника 

Ветеринарске коморе Србије 16. Јула 2014. године да кашњење угрожава 

пројекат, предузео мере да се докуменат прегледа, али је потпис уследио тек 

28. Јула 2014.год.  Потписани уговор је прослеђен Директору за операције у 

катастрофама Светске организације за заштиту животиња истог дана. 

Упркос најбољих намера њиховог тима да пројекат отпочне, након 

сагледавања насталог стања које онемогућава благовремену примену 

предложених мера и коси се са њиховим стандардним оперативним 

процедурама - донета је одлука да се акција помоћи Србији откаже. 

Прилажем превод поруке примљене 31. Јула, којом ме је у име World 

animal protection  обавестио Др. Juan Carlos Murillo García, Менаџер за помоћ 

у катастрофама: 

„Као што ти је познато, предложена операција помоћи Србији је 

имала за циљ да помогне ублажавању проблема изазваних поплавом, али до 

данашњег дана – више од два месеца по наступању ванредне ситуације и 

више од месец дана након процене штете коју смо извршили у Србији, када 

смо заједно са Управом за ветерину утврдили рокове активности за опоравак 

угрожених -  дошло је до одлагања које је померило почетак акције ван било 

којег прихватљивог временског оквира. Узевши у обзир наш циљ да на 

одговарајући начин позитивно утичемо на домаће животиње и њихове 

власнике погођене поплавом, планиране вакцинације животиња и пакети 

лекова намењени  ветеринарским организацијама више нису одржив 

концепт помоћи  овако касно након појаве катастрофалних поплава.  

Ми једноставно нисмо у стању да делујемо у оквиру наметнутих 

неприхватљивих рокова и због тог разлога, на жалост – морам да те 

обавестим да је операција помоћи за Србију отказана.   

Желимо да изразимо нашу најдубљу захвалност за сав твој предани 

рад и безрезервну подршку овом пројекту “. 



 

У даљем тексту, да бих приказао шта је планирано и шта је, на жалост, 

пропуштено да се пружи као помоћ погођенима поплавом у Србији, прилажем текст 

извештаја који сам 16. Јула поднео Управном Одбору и Председнику Ветеринарске 

коморе Србије, док је још увек постојала нада да ће пројекат моћи да почне. Истог 

дана сам разговарао са Др. Дејаном Бугарским, када сам му скренуо пажњу на 

кашњење Управе за ветерину да потпише уговор о сарадњи и могуће угрожавање 

пројекта: 

„Сарадња са  Светском организацијом за заштиту животиња (World animal 

protection) у вези помоћи поплављеном подручју је почела након мог дописа, који сам 

у име ВКС послао 22. Маја 2014. Истог дана је почело прикупљање података, након 

чега је за неколико дана донета одлука од стране World animal protection да пошаље 

свог експерта за помоћ у катастрофама у Србију. Пошто је принцип рада такав да 

Светска организација за заштиту животиња ради у сарадњи са надлежним државним 

органима, инсистирали смо на контакту са Управом за ветерину, што нам је успело 

тек 27. Маја 2014. На слање позивног писма међународном експерту (које сам ја 

написао 31. Маја, а Управа за ветерину требала да упути што пре), чекали смо до 4. 

Јуна 2014. Експерт Светске организације, Др Хуан Карлос Муриљо је боравио у 

Србији од 8. до 15. Јуна. У том периоду смо, уз учешће Управе за ветерину, Др 

Муриљо и ја извршили анализу стања на терену, саставили садржај пројекта и 

предложену динамику активности, која је договорена са представницима Управе. 

Пројекат је одобрен од стране Светске организације за заштиту животиња још 13. 

Јуна 2014. Требао је да почне 15. Јула 2014, али се још увек чека потпис Директора 

Управе. Управа за ветерину, наводно, још увек „прочешљава“ садржај меморандума о 

сарадњи, који им је достављен 1. Јула 2014. Меморандум о сарадњи укључује и ВКС 

у активности, пре свега у вези координације и спровођења пројекта. 

Од дана одобрења пројекта до 1. Јула, радио сам на прикупљању понуда за 

лекове и медицинска средства од више понуђача.  Јавна набавка је обављена за 

потребе Светске организације за заштиту животиња, која је одабрала најповољније 

понуде и спремна је да изврши куповину лекова чим Меморандум о сарадњи буде 

потписан од стране Управе за ветерину. 

Пројекат помоћи треба да се одвија у 2 фазе: 

1. ФАЗА:  

• Набавка, дистрибуција и вакцинација оваца и коза у поплављеном 

подручју против клостридиоза, вакцином Полиовин, у износу до 100.000 доза 

вакцине, чиме треба да се изврши вакцинација/ревакцинација око 75.000 грла; 

• Набавка и дистрибуција 96 аутоматских шприцева намењених 

вакцинацији; 

• Набавка и дистрибуција неопходне палете лекова ветеринарским 

организацијама које су претрпеле штету од поплаве, са циљем пружања помоћи за 

најмање 11.000 грла животиња, претежно стоке; 

• Набавка 10 дијагностичких клопки за комарце, са циљем наџора 

грознице западног Нила и плавог језика, који ће да врше ветеринарски институти. 

У спровођење ове фазе биће укључени Управа за ветерину, Ветеринарска 

комора Србије, Институти и ветеринарске организације у поплављеном подручју. 

2. ФАЗА: 



• Спровођење обуке за LEGS (Смернице и стандарди за поступак са 

стоком у ванредним ситуацијама) FAO UN, који важи као светски признати стандард. 

Реч је о тродневном основном курсу, за који ће материјал и предаваче обезбедити 

World animal protection, а Управа за ветерину треба да обезбеди место одржавања 

курса. Курс треба да похађа 30 особа: 12 из УВ, 12 из ВКС и 6 представника 

удружења сточара. Предвиђени термин је 27, 28 и 29 Август 2014. Предавачи ће бити 

Др Муриљо из Костарике и Др Ашиш Сутар из Индије, обојица из World animal 

protection и овлашћени  предавачи. 

• Спровођење тродневне обуке у вези управљања ризицима у 

катастрофама и развоја система раног обавештавања и упозоравања у вези животиња, 

која треба да се одржи 22, 23 и 24 Октобра 2014. Обуку треба да похађају исте особе 

које су претходно завршиле LEGS тренинг. Предавачи ће бити Др. Муриљо и Др 

Зоран Катринка. Зависно од позива Управе за ветерину, очекујемо да ће нам се 

придружити и Герардо Хуертас, руководилац управљања катастрофама  World animal 

protection за Латинску Америку, као и CVO (Директор ветеринарске службе) 

Костарике, Др Бернардо Јаен, који је изразио спремност да надлежним органима 

Србије пренесе у свету призната искуства у формирању фонда за помоћ у 

катастрофама“. 

__________________________________________________________________________ 

 

Руководство Ветеринарске коморе је о планираним курсевима и обуци 

обавестило надлежна лица из Сектора за ванредне ситуације Министарства 

унутрашњих послова, што је код њих наишло на добар пријем и начелну спремност 

да обучене ветеринаре укључе у општинске кризне штабове и систем цивилне 

заштите.  

На жалост, ништа од овог није остварено у Србији - онда када је било 

најпотребније и то због кашњења Управе за ветерину у обављању формалне 

процедуре провере и потписивања споразума о сарадњи. Уместо да се то уради за 

највише десетак дана, требао је практично један месец. Пројекат је од Управе 

захтевао ангажовање без материјалних трошкова, у оквиру делатности коју већ 

рутински обавља. Корисници помоћи су, уз ангажовање ветеринара са терена, 

требали да буду власници животиња из подручја угроженог поплавом, али и шире 

грађанство, кад се узме у обзир ефекат заштите здравља великог броја животиња и 

њихова заштита од неких од највећих фактора ризика, у условима након поплаве. 

Принцип помоћи у катастрофама који земљама широм света пружа Светска 

организација за заштиту животиња је партиципативан, значи уз максимално 

ангажовање домаћих снага. Јавна набавка вакцина и лекова је урађена тако да се што 

више ангажују привредни субјекти, произвођачи и дистрибутери из Србије; 

Ветеринарске станице и амбуланте које су оштећене током поплава требало је да 

добију основну палету лекова, са којом су могли да наставе своје активности и пруже 

неопходну здравствену заштиту најугроженијим животињама и њиховим власницима 

– уз повлашћену цену. Помоћ је била спремна - не као милостиња, него као стварна 

помоћ да људи и организације сами стану на своје ноге и што пре наставе са 

нормалним привређивањем и животом. Ветеринарска комора Србије је дала 

максималну подршку овом пројекту, а паралелно је из својих фондова пружила 

финансијску помоћ ветеринарским организацијама и појединцима из свог чланства, 

који су претрпели штету. Помоћ која је можда скромна, али солидарна и 

правовремена. 



На крају, дозволите ми да из наведеног изведем лични закључак: у пружању 

помоћи након катастрофа у многим земљама широм света, Светска организација за 

заштиту животиња која то ради већ пуних педесет година, још није доживела овакав 

епилог. И за мене је то лична поука, која ће ме навести да преиспитам своје 

активности. Опште је познато, а и сам у својим излагањима у земљи и иностранству 

често наглашавам да су јавна и приватна компонента ветеринарске службе два крила 

једне функционалне целине. Када било које крило закаже, систем пада. У овом 

случају систем није пао, само су нека лица из јавне службе пала на испиту 

солидарности и професионалности. На жалост, на штету оних којима је помоћ била 

најпотребнија. 

 

Извештај сачинио :  

 

Др Зоран Катринка, Представник ВКС у Светској Ветеринарској Асоцијацији. 

 

 

 По Одлуци Управног одбора Ветеринарске коморе Србије извештај је прихваћен. 

 

 

 

 С поштовањем ,         

  

 

 

Председник УО ВКС          Председник  ВКС 

Радош Раилић др.вет     Грго Тиквицки, др вет.-спец 

 

                

         

 


