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ПРЕДСЕДНИК ДАВОР ШАШИЋ
ВЕТЕРИНАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА БРОЈ 18

ПРВА ЗВАНИЧНА ПОСЕТА
ДЕЛЕГАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ
ВЕТЕРИНАРСКЕ КОМОРЕ
РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
У периоду од 01 - 03. септембра 2017. године, у
прву званичну посету Републици Србији, на
позив Ветеринарске коморе Србије, дошла је
званична петочлана делегација Националне
ветеринарске коморе Руске Федерације, коју су
у просторијама Ветеринарске коморе Србије
дочекали председник Ветеринарске коморе
Србије господин Давор Шашић, председник
Управног одбора ВКС господин Миодраг
Милковић, председник Средњебанатског РО
ВКС господин Војислав Блажин, потпредседник
Надзорног одбора ВКС господин Дарко Бошњак
и представник ВКС у WVA господин Мирослав
Урошевић.
Пријем у председничким просторијама ВКС

Првог дана посете, Ветеринарска комора Србије
је организовала свечани пријем у просторијама
Коморе и обилазак зграде Факултета
ветеринарске медицине – Деканата и
Амбулаторне клинике при ФВМ. Том приликом
делегацију су поздравили декан факултета
Проф. Др Владо Теодоровић, продекан за
последипломске студије Проф. Др Данијела
Кировски и продекан за основне студије и
председник Српског ветеринарског друштва
Проф. Др Милорад Мириловић, којима се овим
путем Ветеринарска комора Србије захваљује на
сарадњи и љубазности.

Након пријема у седишту ВКС и на ФВМ,
уприличен је радни ручак коме је присуствовао
и помоћник шефа Трговинског представништва
Руске Федерације у Републици Србији господин
Александр
Радионов,
који
није
крио
одушевљење због успостављања сарадње на
званичном нивоу две струковне Коморе и
потписивања Меморандума, уз обећање
помоћи и подршке његове институције
остварењу циљева сарадње.

Пријем у Деканату ФВМ

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О
САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ВЕТЕРИНАРСКЕ
КОМОРЕ СРБИЈЕ И НАЦИОНАЛНЕ
ВЕТЕРИНАРСКЕ КОМОРЕ РУСКЕ
ФЕДЕРАЦИЈЕ
У суботу, 02. септембра 2017. године, у 10:00
часова у Градској кући у присуству представника
две Коморе, помоћника градоначелника
Зрењанина Душка Радишића, начелнице
Средњебанатског управног округа Снежане
Вучуревић, представника локалне самоуправе и
средстава информисања потписан је
Меморандум о сарадњи Националне
ветеринарске коморе Руске Федерације и
Ветеринарске коморе Србије.

Градска кућа у Зрењанину

Меморандум о сарадњи две Коморе су
потписали председник Ветеринарске коморе
Србије Давор Шашић и потпредседник
Националне ветеринарске коморе Р.Ф. Зуев
Дмитрии Вјачеславович.
Присутни су се сагласили да је ово први корак у
свеобухватној сарадњи наше две коморе која ће
се у будућности развијати. Помоћник
градоначелика господин Душко Радишић је овом
приликом истакао: „Наше предности у односу на
остале земље региона су блиска сарадња са
Русијом, а побољшање закона у области ветерине
допринеће бољој конкурентности. Овом
приликом смо истакли да Град Зрењанин има
братске везе са два града у Русији на шта смо
поносни. У даљем периоду се надамо још
чвршћој сарадњи у области ветерине али и
других области између нашег града и Мисковске
регије“. Репортажу и снимак потписивања
Меморандума можете погледати на следећем
линку уз велику љубазност КТВ Зрењанин
https://youtu.be/_c41ekUdOPk .

Потписивање Меморандума о сарадњи

ЗНАЧАЈ И ЦИЉЕВИ МЕМОРАНДУМА О
САРАДЊИ
Уговорне стране су свој интерес за
потписивање овог Меморандума нашле
у континуираном развоју ветеринарске
професије, подизању угледа
ветеринарске струке, заштити здравља
људи и животиња и бриги о добробити
животиња, подизању квалитета и
безбедности хране, унапређењу система
сточарске производње и контроли
употребе лекова чиме се у земљама
потписника, у регији, Европи и свету
промовише лично и друштвено
благостање.
Предмет овог Меморандума је
остваривање сарадње уговорних страна
у питањима од обостраног интереса на
билатералном, регионалном, европском
и светском нивоу. Стране ће једна другој
пружати информације које сматрају
важним за остваривање заједничких
циљева, првенствено у питањима које се
односе на ветеринарску струку, етику и
науку.

У циљу остваривања заједничких
интереса чланова Комора потебно је
обе уговорне стране спроводе
активности којима ће:
• Промовисати улогу ветеринарске
струке у свим областима ветеринарске
медицине потписника у регији, Европи
и свету;
• Информисати јавност о предузетим
активностима и важности обављања
делатности ветеринарске струке, како у
спровођењу контроле безбедности
хране животињског порекла, тако и у
процедурама спречавања ширења
заразних болести животиња;
• Пружати подршку у јачању позиције
Комора кроз унапређење сарадње са
другим институцијама;
• Учествовати у пројектним
активностима;
• Организовати заједничке пројекте,
едукативне семинаре, радионице и
слично.
Уговорне стране ће редовно, а најмање
једном годишње разматрати и
усклађивати програм рада и заједничке
активности.

НАСТАВАК САРАДЊЕ
У плану је да се у наставку остварене сарадње две
Коморе, а на основу потписаног Меморандума, у
што краћем року, омогући заинтересованим
члановима обеју Комора да, користећи
привилегије односа коју су оствариле матичне
струковне организације, иду на обуку и практично
усавршавање у ветеринарским организацијама у
Русији за чланове ВКС односно Србији за чланове
Коморе Руске Федерације.
Такође, Национална ветеринарска комора Руске
Федерације упутила је званичан позив делегацији
ВКС на Конгрес који се одржава у главном граду
Руске Федерације од 18. до 20. октобра 2017.
године када ће бити разговора у вези са
предузимањем конкретних активности ради
остварења циљева закљученог Меморандума и
продубљивања пријатељско пословних односа
између два народа и две државе.

