
 

 

Број 362           15.10.2019. година 
 
Закључак  са 94. седнице Управног одбора  ВКС под тачком Ад 2. „ Дискусија о 
процедури и поступцима везани за АКС“ одржане 10.10.2019. године. 
 
На поменутој седници Управни одбор Ветеринарске коморе Србије расправљао 
је о тешкоћама и недоумицама у спровођењу Плана надзора и дијагностичких 
испитивања на Афричку кугу свиња код домаћих свиња у Републици Србији. 
 
1. Иницијатива појединих колега подржана од стране ВКС условила је да Управа 
за ветерину обезбеди регистре за газдинства на којима се гаје свиње чиме је 
постигнуто извесно растерећење ветеринарских субјеката у спровођењу 
надзора. 
2. Констатовано је финансијска надокнада одређена ветеринарским субјектима 
за спровођење овог програма неадекватна, да не уважава извесне 
специфичности различитих подручја , да је лимитирана износом средстава 
намењених за ову сврху те да не постоји могућност измене. 
3. ВКС нема ингеренције нити мандат да оцењује концепт и текст Плана  али је 
у обавези да реагује у случајевима када поједине одредбе изазивају 
недоумице на терену, као што је дефиниција “Утврђивање здравственог стања” 
као и износ накнада за поверене послове. У том смислу је ВКС проследила 
Управи за ветерину питања и нејасноћеколега са терена што је довело до 
додатних појашњења и инструкција од стране Управе и допринело бољем 
спровођењу плана. Закључено је да је неопходно утврдити јасне линије 
комуникације између Управе за ветерину и ВКС ради разјашњења наведених 
али и других питања у циљу што ефикаснијег спровођења активности на 
превенцији и сузбијању појаве АКС. 
4. Неуспех овог програма би имао негативне последице по производњу 
свињског меса у Србији а свакако и по ветеринарску службу у чијој је 
надлежности спровођење истог и то у смислу дугорочних напора да се поправи 
слика ветеринарске службе у јавности и унапреди позиција ВКС у 
преговарачком процесу са Управом за ветерину а који се тичу конкурса за 
уступање послова по Прогарму мера, доношење програма мера за 2020. годину 
и измене ценовника за ове послове. Број узорака који је достављен 
лабораторијама у досадашњем току спровођења Програма је 
незадовољавајући те је потребно учинити напор да се он повећа и да ова 
активност буде приоритетна за ветеринарске субјекте. 
5. Закључено ја да би надлежни државни орган, односно Управа за ветерину 
требало да предузме мере у погледу подизања свести о значају ове болести и 
одговорности власника животиња као један од предуслова за успешно 
спровођење Програма и то пре свега кроз медијску кампању. 
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