На основу члана 53. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“ број 91/05,
30/2010, 93/12)

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Понавља
КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ПРОГРАМА МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА ЗА ПЕРИОД 2014-2016. ГОДИНА
за следеће територије: општине Ћуприја општине Сурдулица, општине Прокупље као
и део општине Крагујевац и то насељена места: Бељковац, Ботуње, Букоровац, Велика
Сугубина, Велике Пчелице, Вишњиште, Голочело, Горња Сабанта, Горње Комарице,
Грошница, Дивостин, Доња Сабанта, Доње Комарице, Драгобраћа, Драча, Дреновац,
Дулене. Ђурисело, Ердеч, Јабучје, Јовановац, Каменица, Корман, Котража, Кргујевац,
Кутлово, Љубичевац, МалиШењ, Маршић, Маслошево, Миронић, Опорница,
Прекопреча, Страгари, Трешњевак, Трмбас и Цветојевац.
Обзиром да на основу конкурса објављеног у Службеном гласнику Републике Србије
број:108/2013 од 06.12.2013. године нису изабрана правна и физичка лица за обављање
наведених послова, конкурс се понавља за следеће територије: општине Ћуприја,
општине Сурдулица, општине Прокупље као и део општине Крагијевац и то насељена
места: Бељковац, Ботуње, Букоровац, Велика Сугубина, Велике Пчелице, Вишњиште,
Голочело, Горња Сабанта, Горње Комарице, Грошница, Дивостин, Доња Сабанта,
Доње Комарице, Драгобраћа, Драча, Дреновац, Дулене. Ђурисело, Ердеч, Јабучје,
Јовановац, Каменица, Корман, Котража, Кргујевац, Кутлово, Љубичевац, Мали Шењ,
Маршић, Маслошево, Миронић, Опорница, Прекопреча, Страгари, Трешњевак,
Трмбас и Цветојевац.
На основу члана 53. став 1. Закона о ветеринарству послови из Програма мера
здравствене заштите животиња (у даљем тексту Програм мера), који су утврђени као
послови од јавног интереса, уступају се правним лицима и предузетницима путем
конкурса.
Поновљени конкурс за наведене територије се расписује за период до доношења и
уступања послова из Програма мера за 2017. годину за следеће послове:
I
1. спровођење мера активног надзора здравственог стања животиња на газдинствима;
2. спровођења профилактичких мера;
3. узорковања материјала у циљу дијагностичких испитивања на заразне болести
животиња обавезних за пријављивање;
4. дијагностичка испитивања говеда на туберкулозу методом интракутане
туберкулинизације;
5. обележавање, регистрацијa и праћење кретања животиња, регистрација и
евидентирање газдинстава и уношење података о животињама и газдинствима у
Централну базу;
6. издавање, продужење и пренос уверења о здравственом стању животиња;
7. спровођење мера за рано откривање заразних болести обавезних за пријављивање,
спречавање појаве, ширења, сузбијање и искорењивање заразних болести животиња;
II
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Конкурс се расписује за обављање послова из Програма мера здравствене заштите
животиња на територији свих општина у Републици Србији са припадајућим
епизоотиолошким јединицама.
Право учешћа на конкурсу за обављање послова из тачке I конкурсa имају правна
лица и предузетници који се баве ветеринарском делатношћу и који по закону могу
обављати послове из Програма мера, основани на територији општине за коју се расписује
конкурс. Уколико на територији општине за коју се расписује конкурс нема регистрованих
субјеката ветеринарске делатности, односно заинтересованих правних лица и предузетника
за обављање ове врсте послова или ветеринарске организације са територије општине нису
у могућности да обављају у потпуности послове из Програма мера, за поверавање послова
могу конкурисати правна лица и предузетници са територија других општина. У општинама
у којима нема регистрованих ветеринарских станица или је њихов број недовољан да би се
обезбедило обављање послова из програма мера у свим епизоотиолошким јединицама,
право учешћа у складу са законом имају и ветеринарске амбуланте.
Сва заинтересована правна лица и предузетници за обављање послова из тачке I
треба да доставе следећу документацију:
1. пријаву на конкурс која треба да садржи основне податке о правном лицу (тачан
назив, адреса понуђача, матични број, Порески идентификациони број (ПИБ), име
одговорне особе за контакт, e-mail, телефон, факс, број рачуна понуђача и назив
банке, име одговорног лица за потписивање уговора..)
2. Извод из регистра Агенције за привредне регистре (може и са интернет сајта АПР),
односно извод из регистра надлежног Привредног суда (за правно лице); односно
извод из одговарајућег регистра (за предузетника);
3. доказ о искуству у досадашњем обављању јавних послова из Програма мера:
фотокопије решења о додељивању послова из Програма мера за период до почетка
примене Закона о ветеринарству, односно фотокопију Уговора о сарадњи на
обављању послова из Програма мера за период након почетка примене Закона о
ветеринарству;
4. фотокопије диплома о завршеном Факултету ветеринарске медицине за сваког
запосленог ветеринара, постдипломских специјалистичких, магистарских или
докторских студија;
5. фотокопије диплома о завршеној средњој ветеринарској школи
за сваког
запосленог техничара;
6. фотокопије лиценци за све запослене ветеринаре;
7. фотокопије радних књижица запослених ветеринара и ветеринарских техничара
свих попуњених страница и М обрасце пријава осигурања и пријава заснивања
радног односа из којих се види да је заснован радни однос у пуном радном времену;
8. потврду Народне банке Србије о броју дана неликвидности за период 01.11.2012.01.11.2013. годину (правна лица и предузетници која су учествовала на поништеном
конкурсу за уступање послова из Програма мера за период 2013-2016. година
објављеног дана 28.06.2013. године у „Службеном гласнику РС“ број 056/2013 могу
приложити исте доказе које су достављали на поништеном конкурсу и којим су
доказивали пословну ликвидност);
9. доказе којима доказују испуњеност критеријума утврђених Одлуком о
критеријумима за вредновање и начину бодовања пријава правних лица и
предузетника који учествују на конкурсу за уступање послова из Програма мера за
период 2014-2016. годину (као што су: фотокопије полиса осигурања за возила која
се користе за обављање делатности, уговора о коришћењу аутомобила, решења о
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утврђивању испуњености услова ветеринарских амбуланти у саставу, пописна листа
опреме као доказ да је средство укњижено као основно, односно материјално
средство и др.)
Ветеринарске станице ће се рангирати према оствареном броју пондера. Територије
општине са епизоотиолошким јединицама додељиваће се у складу са ранг листом,
сразмерно величини епизоотиолошке јединице и броју домаћих животиња у њима (говеда,
овце, свиње и козе).

III
Критеријуми на основу којих ће се утврдити ранг листа и вршити избор правних лица и
предузетника садржани су у Одлуци о критеријумима за вредновање и начину бодовања
пријава правних лица и предузетника који учествују на конкурсу за уступање послова из
Програма мера за период 2014-2016. година, број: 404-02-294/2/2013-05 од 06.12.2013.
објављеној на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и огласној
табли Управе за ветерину, Нови Београд, Омладинских бригада 1.
Пријаве правних лица и предузетника који су у претходном периоду од три године изгубили
право на обављање послова из Програма мера здравствене заштите животиња, бавили се
недозвољеним радњама у оквиру ветеринарске делатности или су обављали ветеринарску
делатност супротно Закону о ветеринарству а за учињено дело је у складу са Законом о
ветеринарству предвиђена казнена одредба изрицања заштитне мере забране обављања
ветеринарске делатности неће се разматрати.
Пријаве правних лица и предузетника чији је рачун у блокади дуже од једне године неће
бити разматране.
Управа за ветерину не гарантује свим правним лицима и предузетницима, која се
пријаве на конкурс, да ће бити изабрана и да ће им бити поверени послови из Програма
мера.
Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве на конкурс уз тражену документацију доставити у затвореној коверти на
следећу адресу:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за ветерину,
Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, са назнаком "Пријава на конкурс за
уступање послова из Програма мера за период 2014-2016. година - НЕ ОТВАРАТИ".
Рок за доношење одлуке о избору правног лица је 30 дана од дана закључења
конкурса и иста ће бити објављена у „Службеном гласнику РС“.
Додатне информације у вези конкурса могу се добити преко телефона: 011/ 2699920,
контакт особа Горан Шерцел.

