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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство пољопривреде, трговине,
шумарства и водопривреде
Министар
ДУШАН ПЕТРОВИЋ
Поштовани господине Министре,
Приликом посете руководиоца Светске ветеринарске асоцијације
(WVA) Ветеринарској комори Србије (ВКС), Председник Др. Фаузи Кехрид и
непосредни претходни Председник Др. Тјерд Јорна су се детаљно
информисали о организацији и актуелном стању ветеринарске службе у
Србији и проблемима са којима се ВКС, као ветеринарско статутарно тело,
сусреће у свом раду.
На састанку у Влади РС, 15.12.2011, Председник Кехрид је предложио
да се наша земља, односно ветеринарска служба подвргне анализи
перформанси ветеринарских служби, коју организује Светска организација за
здравље животиња (OIE) за своје земље чланице. Предлог је дат у складу са
Споразумом који су 2002. године закључили WVA и OIE.
Том приликом сте затражили да Вам се лично достави информација о
OIE PVS Tool, као и о OIE PVS Gap анализи.
Ветеринарска комора
Србије

У овом допису Вам прилажемо сажету информацију:

Булевар ЈНА 18
11129 Београд

OIE PVS Pathway је глобални програм за одрживо побољшање усаглашености
националне ветеринарске службе са OIE стандардима o квалитету
ветеринарских служби. Ово је важна основа за побољшање здравља
животиња и јавног здравља и унапређења у складу са санитарним и фитосанитарним стандардима на националном, регионалном и међународном
нивоу. Треба имати на уму да су активности ветеринарске службе глобално
јавно добро, што их квалификује за подршку одговарајућих националних,
регионалних
или
међународних
фондова.
Да би се подржали ови циљеви, постоји кључна потреба за одговарајућим
законима у области здравља и добробити животиња и њиховом строгом
применом кроз адекватне људске и финансијске ресурсе посвећене
националном систему здравља и добробити животиња, кроз:
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1) рано откривање појаве болести, транспарентност и
обавештавање,
2) брз одговор на избијање епидемија болести
животиња и имплементацију биосигурносних мера,
3) стратегију накнаде у циљу обештећења власника
животиња погођених избијањем болести и
4) вакцинацију према потреби.
Добро управљање системом заштите здравља животиња, на основу тесне
сарадње јавне и приватне ветеринарске службе је одговорност свих влада.
Уколико поједина земља у томе не успе, то може да угрози суседне земље,
регион, континент и потенцијално целу планету.

Као помоћ обезбеђивању ефикасног функционисања ветеринарских служби
земаља чланица, OIE је квалитету ветеринарских служби посветила два поглавља
Кодекса о здрављу сувоземних животиња.
OIE међународни стандарди и смернице представљају основу за независну спољну
евалуацију квалитета ветеринарске службе и здравственог система животиња, која је
демократским путем усвојена од стране свих OIE чланица. Развијена је специфична
методологија и објављен је "OIE Алат за процену перформанси ветеринарских услуга"
(OIE PVS Tool) као основ за вредновање перформанси у односу на међународне
стандарде објављене у Кодексу здравља сувоземних животиња. Сличан алат је доступан
за евалуацију система здравља водених животиња.
Само сертификовани OIE PVS стручњаци могу да спроводе независну спољну PVS
евалуацију националне ветеринарске службе, као и PVS Gap анализу. Они су прошли
обуку у организацији OIE и финансирани од стране донатора OIE Светског фонда. Сви
експерти користе стандардне алате, индикаторе и експертске приручнике, припремљене и
објављене од стране OIE, укључујући и шаблон извештаја.
Следећи дијаграм визуелно приказује OIE стратегију примене OIE стандарда о
квалитету ветеринарских служби и смернице о ветеринарском законодавству:

OIE PVS алатка представља квалитативну анализу четири основне тематске компоненте:
9 људски, физички и финансијски ресурси
9 технички ауторитет и оспособљеност
9 интеракција са интересним групама (ветеринарско статутарно тело,
произвођачи, потрошачи).
9 приступ тржиштима.
Критичне надлежности појединих грана четири основне компоненте OIE PVS алата. OIE
PVS алатка садржи 46 Критичних надлежности.
OIE PVS индикатори: Докази којима се објективно утврђује степен унапређења
ветеринарске службе за сваку критичну надлежност.

Ниво унапређења: За сваку PVS Критичну компетенцију, постоји 5 могућих нивоа
напредовања: од нивоа 1 ("основна", нема усклађености) до нивоа 5 ("добро усклађена", у
складу са стандардима OIE). Виши ниво подразумева усклађеност са свим претходним
нивоима.
PVS Gap Analysis мисија омогућава квантитативно дефинисање циљева националне
ветеринарске службе у смислу усклађивања са OIE стандардима квалитета, одговарајуће
прилагођено националним ограничењима и приоритетима.
PVS Gap Analysis Извештај садржи индикативни годишњи буџет и један ванредни буџет
(за ванредне инвестиције), консолидован да предложи индикативни петогодишњи буџет
за националну ветеринарску службу.
Захтев за OIE PVS анализу може да поднесе свака земља чланица OIE,
9 за своје потребе – у смислу само-евалуације и подизања међународног
извозног кредибилитета (члан 3.2.1., став 8 Кодекса OIE)
9 за земљу из које намерава да увози животиње и анималне производе (члан
3.2.1., став 7 Кодекса OIE)
Захтев за OIE PVS анализу на прописаном обрасцу подноси национални делегат у OIE
(CVO), у нашем случају Директор Управе за ветерину МПТШВ.
Ветеринарска комора Србије је мишљења да би добровољно подвргавање
поменутом процесу значајно помогло унапређењу нивоа фукционисања ветеринарске
службе у Србији; унапређењу сарадње свих чиниоца ветеринарске струке и науке;
убрзало процес евалуације и акредитације Факултета ветеринарске медицине у Београду
и Департмана ветеринарске медицине Пољопривредног факултета у Новом Саду;
решавању проблема који се дешавају у професионалном животу и раду.
Нашим речником изражено, добили би стручно постављену „дијагнозу,
рецептуру и терапију“ са свим потребним ресурсима. Светски фонд OIE, подржан
донаторима је само први степеник ка отварању других глобалних фондова, како смо у
разговору са Председником WVA Др Фаузи Кехридом сазнали.
Чињеница да рад ветеринарске службе, како јавне – тако и приватне, представља
јавно добро треба да нађе потврду у законодавству, пре свега у Закону о ветеринарству,
чија је измена и допуна у току. У прилогу Вам достављамо наш предлог измене и допуне
Закона о ветеринарству.
Поштовани Господине Министре, Ветеринарска комора Србије Вам, у вези
наведеног, стоји на располагању са својим стручним капацитетом и међународним
угледом. Као и до сада, ВКС увек ради у складу са законом, водећи рачуна о најбољем
интересу своје струке, пољопривреде и наше земље.

Представник ВКС у WVA
Др сци.мед.Зоран Катринка

Председник Ветеринарске коморе Србије
Грго Тиквицки, др вет.-спец.
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