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Поштовани господине директоре !
Захваљујем се на срдачним речима честитке и изражавам наду у успешну сарадњу на
унапређењу рада ветеринарске службе Србије и статуса ветеринара, доктора ветеринарске
медицине.
У вези проблема на које сте указали у именованом допису износим следеће :
1.
Делим Ваш став о постојењу проблема и пропуста у вакцинацији свиња против
класичне куге. На наредној седници Управног одбора ВКС размотрићемо Ваш допис и обавестити
Вас о заузетим ставовима. Ветеринарска комора предузеће мере из своје надлежности да испуни
законски циљ свог оснивања, садржан у члану 37. Закона о ветеринарству, а који се односи на
„подизање нивоа здравствене заштите животиња“, а што је управо постојећа ситуација са
класичном кугом свиња. Међутим не могу прихватити да су за постојеће стање одговорне само
ветеринарске организације. У ланцу учињених пропуста једна од карика су првенствено власници
– држаоци животиња, па тек тада ветеринарске организације, затим кланице (дозвољавају улазак
животиња без документације), ветеринарски инспектори који не поступају правовремено,
недовољно издефинисана Централна база података, непостојање електронског уверења о
здравственом стању и велики удео нелегалног промета у укупном промету, што је све скупа
произвело постојећу ситуацију. Спреман сам да Вас о детаљима информишем на првом састанку.
2. У потпуности подржавам Ваш захтев да се у програм едукације који спроводи
Ветеринарска комора Србије укључе и предавања о новим прописима и програмима које доноси
Министарство. Због тога Вас молим да се одазовете нашем позиву и хитно пријавите на Конкурс
који је објављен у „Политици“ 21.11.2010. године. Информацију о Конкурсу и позив доставили
смо директно Управи, а текст се налази и на сајту Коморе www.vetks.org.rs на линку „Едукације“.
Потребно је да доставите теме, имена предавача и време потребно за излагање појединих тема,
како би се укључиле у план „Програмираног усавршавања ветеринара за 2011. годину“.
3. У вези Вашег предлога да ВКС преузме од Управе за ветерину штампање образаца из
области спровођења Програма мера обавештавам Вас да ће предлог бити достављен Управном
одбору Коморе, који ће одредити особу ради договора око ових послова. Проблем у реализацији
овог предлога видим у члану 9. Уговора о сарадњи на пословима из Програма мера за период од
2010. до 2012. године који је Министарство закључило са ветеринарским организацијама, а којим
се обавезало да ветеринарским организацијама редовно доставља потребан број блокова –
прописаних потврда који се издају приликом обављања послова из Програма мера здравствене
заштите животиња. Сматрам да у постојећој ситуацији важења члана 9. Уговора, Ветеринарска
комора Србије не може наплаћивати ветеринарским организацијама ове обрасце.
С поштовањем !
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