ЗАПИСНИК
Са заједничког састанка Управног одбора (36. седница) и Председника Регионалних одбора ВКС
одржаног 28.12.2010. године у 13,00 часова у Сали Ветеринарске коморе Србије, Београд.
Седници су присуствовали:
Чланови Управног одбора: председник Радош Раилић, потпредседник Саша Стокић и чланови Снежана
Цуцуровић и Зоран Маринковић.
Председници Регионалних одбора ВКС: Властимир Адамовић, Војислав Блажин, Милан Божић, Драган
Бузаџић, Горан Ђорић, Војислав Илић, Живорад Костић, Миодраг Милковић, Игор Мрваљевић, Милош
Петровић, Давор Шашић.
Секретар ВКС Јадранка Тијанић.
Седницу је отворио Грго Тиквицки, председник Коморе, који се извинио присутнима што је седница
заказана у кратком периоду и неповољним временским условима, али је у договору са председником
Управног одбора закључио да је, с обзиром на повод, потребно то урадити што пре.
Пре почетка рада прочитано је извињење колеге Мише Коларевића, председника Рашког РО, што је
спречен да учествује у раду и пренета захвалност колега из Краљева за помоћ која је преко Коморе
исказана у акцији солидарности са колегама које су претрпеле штету у земљотресу.
Присутни су прихватили да предложене две тачке дневног реда замене места и да се дневни ред допуни
извештајем Саше Стокића о посети представника ВКС Румунској ветеринарској комори
14.12.2010.године. Седница се одвијала према:
ДНЕВНИ РЕД
1. Информација са састанка у Управи за ветерину са представницима ВКС одржаног 28.12.2010.
године;
2. Активности Коморе и Регионалних одбора у 2011. години;
3. Извештај представника ВКС о посети Румунској ветеринарској комори;
4. Разно.
Ад. 1. Повод за састанак у Управи за ветерину, који је одржан непосредно пре овог састанка, био је
допис Управе намењен Комори у коме се скреће посебна пажња на проблеме који су се испољили
приликом сузбијања појаве класичне куге свиња у Сремским Радинцима: више потврда о вакцинисаним
животињама на истом имању, истог дана; велики број дворишта није посећен у дужем временском
периоду; у прилогу дописа је приложен ЦД у коме су набојана газдинства са неправилностима,
приликом мониторинг контроле установљени су врло лоши резултати титра антитела према овој
болести; а оно што се граничи са криминалом је да су у исто време ветеринарске организације
фактурисале Министарству послове из ПМ које нису урадиле.
Овакве генералне оцене за целокупну струку Комора није могла прихватити, тим пре што се
увидом у приложени ЦД у коме су према наводима Управе приказана дворишта са неправилностима,
анализом неких дворишта утврђено је да су упитању ситна сеоска газдинства која су држала 1-2 свиње
за сопствене потребе, те се доводи у питање основ и начин утврђивања неправилности на тим
газдинствима и заправо није јасно шта претстављају газдинства приказана на ЦД-у.
Председник Коморе је на овај допис доставио писани одговор Управи и присутнима је прочитан
део који се односи на проблеме који су истакнути у вези класичне свињске куге: „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.“ (крај цитата).
На састанку у Управи (28.12.) закључено је да послати допис Управе може послужити као полазни
документ за превенирање пропуста који могу настати као последица лоших решења или уочених
недостатака, како у раду ветеринарских организација тако и у нормативним и законским актима које
спроводи и контролише инспекција. Ово ће бити нарочито значајно у наредних шест месеци, односно
годину дана кад се буде радила ревакцинација, за колико ће доћи до померања рока престанка
вакцинације против класичне куге свиња.
У дискусији су учествовали: Властимир Адамовић, Војислав Блажин, Милан Божић, Драган Бузаџић,
Горан Ђорић, Живорад Костић, Зоран Маринковић, Миодраг Милковић, Игор Мрваљевић, Милош
Петровић, Радош Раилић, Саша Стокић, Снежана Цуцуревић, Давор Шашић.
Извод из дискусије и закључци:
Зоран Маринковић: „Без обзира на све околности и затечено стање у Сремском управном округу
проблем је решен и очекује да ће се наредних дана прогласити престанак заразе.
Контролом и анализом пропуста констатовано је лажирање резултата, не вакцинише се све што је у
дворишту, а плаћа као да је све вакцинисано.
Фактурне извештаје према Министарству убудуће неће потписивати инспекција, већ они који су то
радили, а инспекција то треба да контролише на терену.
Управи су потребне информације о пропустима како би се ствари кориговале и у том делу им је
потребна сарадња са Комором, због чега је допис и послат. Само у случају намерних, криминогених
радњи, Управа ће предузимати санкције.“
На основу исцрпне дискусије присутних закључено је следеће:
• Ветеринарска комора подржава све активности које имају за циљ подизање нивоа здравствене
заштите животиња и апелује на чланство да поступа у складу са Законом о ветеринарству.
• У циљу стварања могућности за постизање бољих резултата у спровођењу Програма мера
Ветеринарска комора сматра да је потребно:
а. донети јасно Упутство о вакцинацији свиња, односно у Програму мера за 2011 годину,
утврдити редослед појединих радњи за поједине категорије свиња ( избегавати термин- по
упутству произвођача), како би извршиоци на јединствен утврђен начин спроводили
вакцинацију
б. у централној бази (ВетУп) отворити опције које омогућавају лакше и брже праћење
газдинстава, јер од 200000 газдинстава за које се наводи да нису посећена, велики број више
није држалац свиња, те је потребна детаљна анализа газдинстава у смислу да ли су и даље
држаоци животиња за које су регистровани, како би се извршила њихова деактивација,
односно евидентирање пасивног статуса за одређене категорије животиња, уколико се
газдинство не може деактивирати због тога што је и даље држалац неке друге врсте
животиња. Не може се прихватити констатација да газдинства нису посећена јер у
Централној бази не постоји опција евидентирања посећених газдинстава односно активног
надзора и у овом делу треба дорадити Централну базу.
в. на једном имању у истом дану може бити више потврда о вакцинацији, а да оне нису знак
неправилности, као на пример:
1. на потврди о ревакцинацији стаје 60-68 свиња, уколико се ревакцинише
више од овог броја мора бити и већи број потврда;
2. уколико на једном имању има крмача које потичу из разних насељених
места, а при томе су обележене са маркицама различитих произвођача
(АБЦ...) мора се за сваку животињу која има ознаку на ушној маркици
одређеног места и одређеног произвођача ушне маркице писати посебна
потврда, без обзира што се ради у истом дану.
3. уколико у једном насељеном месту више извршиоца врши обележавање има
прекида у низу бројева и за сваки низ бројева се издаје посебна потврда, те
се дешава да се у истом имању употреби различити низ бројева, те се за
сваки низ мора писати посебна потврда.

4. често власници свиња захтевају да се вакцинација врши по оборима и
захтевају због лакшег праћења да се пишу одвојене потврде по оборима или
одређеној старости свиња (према оном како их планирају продавати), без
обзира што се вакцинација врши истог дана.
5. једна потврда не значи једна посета газдинству. Такво тумачење ни у једном
упутству није било дато.
•

Комора сматра да нови образац Потврде о обележавању и вакцинацији свиња против
болести ККС у коме се не наводи име и презиме власника, већ само идентификациони
број газинства знатно отежава рад и контролу због не постојања имена и презимена
власника а што је у теренским условима јако битно.

•

Утврдити критичне тачке у промету вакцина, начин примене и чувања. Посебан проблем
представљају мала сеоска газдинства која чине више од 80% укупних имања са свињама
на којима се држи мали број животиња, те се растворена вакцина од 20 доза преноси са
имања на имање, што смањује њен учинак, а знатно повећава трошкова извршиоца.

•

Присуство великог удела нелегалног промета омогућује власницима пласирање
необележених и невакцинисаних животиња, укључујући и могућност уласка таквих
животиња у кланице.

•

Електронско уверење о здравственом стању животиња из централне базе знатно би
допринело контроли промета, као и контроли основаности вршења појединих радњи из
домена Програма мера, односно праћењу где су цепљене животиње упућене на клање, и
избегла би се могућност фиктивне вакцинацие, у шта Управа сумња да постоји, односно
одмах би се могла открити оваква активност.

Ад. 2. Председник УО Радош Раилић образложио је радни предлог УО ВКС о „Стратегији унапређења
рада ветеринарске службе у наредном периоду“. Управни одбор очекује конкретне предлоге о свим
овим тачкама и у том циљу од председника РО се очекује да у току јануара организују седнице
Регионалних управних одбора и консултације са колегама на којима би се о овим темама детаљно
продискутовало. Тиме би се створила основа за конкретне предлоге Скупштини Коморе на пролећној
седници. О тачном термину наредног састанка председника РО који треба да буде крајем јануара колеге
ће бити на време обавештене.
Председник УО је известио скуп да је Комора у новембру поднела предлог Влади за промене уредби
које регулишу висину накнаде за издавање уверења, обележавање и транспорт.
У дискусији у којој су учествовали: Живорад Костић, Милан Божић, Војислав Илић и Зоран
Маринковић, изнето је више предлога који се тичу потребе да се ураде планске калкулације цена услуга
које се раде за потребе ПМ, нормативног регулисања појединих права и обавеза које следе из садашњих
аката Коморе и потребе да се она боље дефинишу и прецизније регулишу.
Ад. 3. Извештај Саше Стокића који је са чланом УО Зораном Рашићем био у посети Румунској
ветеринарској комори-жупанија Темиш 14.12.2010. године, саслушан је са интересовањем. Подржан је
предлог да се прихвати иницијатива и прошири сарадња.
Ад.4. Под тачком разно поновно је разматрано питање могућности наплате ветеринарске услуге код
издавања уверења о здраственом стању животиња. О овом питању начелно је било речи у Управи на
данашњем састанку, а о детаљима ће се тек разговарати. Комора ће се залагати да се код анекса уговора
о Програму мера и ово питање поново размотри.
Састанак је завршен у 15,40 часова.
Записник водила
Секретар ВКС
Јадранка Тијанић, др. вет.

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

