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ВИЗИЈА
Ветеринарски специјалистички институт Пожаревац из Пожаревца сталним подизањем
нивоа знања, улагањем у кадрове и осавремењавањем опреме настоји да буде међу
водећим установама у Републици Србији у области заштите здравља животиња и људи.
МИСИЈА
Мисија ВСИ Пожаревац заснива се на организованом пословању у складу са законском
регулативом уз поштовање захтева свих заинтересованих страна, пружању квалитетних
услуга, обезбеђењу високе стручне компетености запослених и
остварењу
максималних резултата у области:
- здравствене заштите животиња
- лабораторијских испитивања
- сузбијању заразних болести и зооноза
- заштите здравља људи
- заштите животне средине
На тај начин институт доприноси очувању и унапређењу глобалног приступа ’’ Једно
здравље’’.
СТРАТЕГИЈА
У складу са визијом и мисијом, путем сталних праћења и анализе, ВСИ Пожаревац,
своју стратегију заснива на:
- Управљању процесима у циљу постизања високог квалитета услуга свим својим
корисницима услуга и свим заинтересованим странама
-

Тежњи да континуираним побољшањем квалитета, као И пружањем нових
услуга, уз смањење трошкова и поштовање важећих закона и прописа, задовољи
захтеве својих корисника услуга И других заинтересованих страна

-

Одржавању и унапређењу знања и свести свих запослених о квалитету кроз
одговарајуће обуке, као и повећањем њихове мотивације за рад кроз
побољшање услова рада и животног стандарда

-

Успостављању ефикасне комуникације са свим корисницима услуга и другим
заинтересованим странама у циљу што боље међусобне размене информација
и провере компетентности наше лабораторије
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-

Изградњи стабилних и чврстих партнерских односа са испоручиоцима
репроматеријала, опреме, дијагностичких средстава и услуга, кроз развијање
међусобног поверења и континуиране размене знања и искустава,

-

Усавршавању и унапређивању стручног знања својих кадрова путем праћења и
примене у пракси најновијих технолошких и стручних достигнућа,
усавршавању И обуци у другим домаћим и страним организацијама

-

Одржавању и сталном побољшању система управљања квалитетом заснованог
на стандарду SRPS ISO 9001:2015 и стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

-

Запошљавању младих кадрова уз њихову перманентну едукацију
унапређивање знања ради стицања одговарајуће компетентности

-

Финансијској стабилности

-

Примени законске регулативе

-

- Друштвено одговорном пословању

и

Стратегија пословања ВСИ Пожаревац базирана је на кључним вредностима:


Квалитет услуга – ВСИ Пожаревац је посвећен да квалитет својих услуга
одржава на највишем нивоу



Одговорност – како кроз пословање, тако и кроз активан допринос развоју и
добробити друштва чији је институт неодвојиви део



Резултат – успех који је мерљив на пољу пружања услуга, односа са
запосленима, партнерима и корисницима услуга



Запослени – сви учествују у побољшању у складу са одговорношћу И местом
на коме раде

Пожаревац, 06.04.2022.

Директор
Спец. др вет. Милица Лазић

