
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ на основу члана 53. став 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 
91/05, 30/10 и 93/12) расписује конкурс  

– за уступање послова из Програма мера здравствене заштите животиња, који су утврђени 
као послови од јавног интереса, за период 2017–2019. године за следећа насељена места: 

Борски округ 

Борски Мајданпек 
Бољетин, Црнајка, Бели Луг, Доњи Милановац, Голубиње, 
Клокочевац, Мајданпек, Мироч, Мосна, Рудна Глава, 
Тополница, Влаоле, Јасиково, Лесково 

Зајечарски округ 

Бољевац 

Боговина, Валакоње, Оснић, Врбовац, Подгорац, Савинац, 
Сумраковац, Добро Поље, Бачевица, Добрујевац, село 
Бољевац, Мали Извор, Луково, Јабланица, Мирово, Криви 
Вир, Илино, Рујиште, Ртањ 

Соко Бања 

Бели Поток, Блендија, Богдинац, Церовица, Читлук, Дуго 
Поље, Језеро, Јошаница, Левовик, Милушинац, Мужинац, 
Николинац, Ново Село, Поружница, Раденковац, Ресник, 
Рујевица, Сесалац, Соко Бања, Трговиште, Трубаревац, 
Врбовац, Врмџа, Шарбановац, Жуцковац 

Књажевац 

Алдина Река, Балановац, Балинац, Балта, Бериловац, Бањски 
Орешац, Бели Поток, Берчиновац, Божиновац, Бучје, 
Булиновац, Црни Врх, Црвење, Чустица, Дебелица, 
Дејановац, Доња Каменица, Доња Соколовица, Доње Зуниће, 
Дречиновац, Дреновац, Глоговац, Горња Каменица, Горња 
Соколовица, Горње Зуниће, Градиште, Грезна, Иново, 
Јаковац, Јаловик, Извор, Јања, Јелашница, Каличина, Кална, 
Кандалица, Књажевац, Кожељ, Крента, Лепена, Локва, 
Мањинац, Миљковац, Минићево, Муцибаба, Ново Корито, 
Орешац, Ошљане, Петруша, Подвис, Понор, Потркање, 
Причевац, Радичевац, Равна, Равно, Ргоште, Скробница, 
Слатина, Стањинац, Старо Корито, Стогазовац, Сврљишка 
Топла, Татрашница, Трговиште, Трновац, Валевац, Васиљ, 
Видовац, Вина, Витковац, Влашко Поље, Вртовац, 
Зоруновац, Зубетинац, Шести Габар, Штипина, Штитарац, 
Штрбац, Шуман, Топла, Жлне, Жуковац 

Моравички округ 

Моравички Чачак 
Ракова, Горња Горевница, Вранићи, Миоковци, Видова, 
Рошци, Врнчани, Јанчићи, Бељина, Придворица, Парменац, 
Риђаге, Паковраће, Међувршје 

Средњебанатски округ 

Срењебанатски 
Нова 
Црња 

Нова Црња, Српска Црња, Александрово, Војвода Степа, 
Тоба, Радојево 



Шумадијски округ 

Рача 
Адровац, Борци, Бошњане, Вишевац, Вучић, Доња Рача, 
Доње Јарушице, Ђурђево, Мали Мирашевац, Мирашевац, 
Поповић, Рача 

Баточина 
Бадњевац, Баточина, Брзан, Црни Као, Доброводица, Градац, 
Кијево, Милатовац, Никшић, Прњавор, Жировница 

  Град Београд 

Град Београд Лазаревац Медошевац 

Златиборски округ 

Златиборски 
Нова 
Варош 

Челице 

Топлички округ 

Топлички Житорађа Сва насељена места у општини Житорађа 

Браничевски округ 

Браничевски Жагубица Липе 

Нишавски округ 

Нишавски 
Нишка 
Бања 

Доња Студена 

Расински округ 

Расински Крушевац Позлата 

На основу члана 53. став 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 
30/10 и 93/12) послови из Програма мера, који су утврђени као послови од јавног 
интереса, уступају се правним лицима и предузетницима путем конкурса. Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије расписује конкурс за 
уступање послова од јавног интереса правним лицима и предузетницима који су основани 
као ветеринарске станице, ветеринарске клинике и ветеринарске амбуланте, које 
конкуришу ако у одређеној епизоотиолошкој јединици није организована ветеринарска 
станица, за територије наведене у табели. 

Саставни део овог конкурса је Одлука о утврђивању критеријумa за вредновање и начину 
бодовања пријава ветеринарских станица, ветеринарских клиника и ветеринарских 
амбуланти које учествују на конкурсу за уступање послова из Програма мера за период 
2017–2019. године број 401-00-900/2017 од 28. августа 2017. године.  

I 

Конкурс се расписује за период 2017–2019. године и то за следеће послове: 

1. спровођење активног надзора здравственог стања животиња на газдинствима; 



2. спровођење профилактичких мера прописаних Програмом мера здравствене заштите 
животиња; 

3. спровођење дијагностичких мера прописаних Програмом мера здравствене заштите 
животиња; 

4. узорковање материјала у циљу дијагностичког испитивања на заразне болести 
животиња обавезних за пријављивање; 

5. Регистрација газдинстава и обележавање и регистровање животиња, као и уношење 
података о обележеним животињама и регистрованим 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; као и 
свих других послова у складу са Законом о ветеринарству, а који се могу поверити путем 
конкурса у смислу члана 53. Закона о ветеринарству. 

II 

Право учешћа на конкурсу за обављање послова из тачке I конкурсa имају ветеринарске 
станице, ветеринарске клинике и ветеринарске амбуланте које конкуришу ако у одређеној 
епизоотиолошкој јединици није организована ветеринарска станица, а које испуњавају 
следеће обавезне услове: 

1. да су уписане у регистар који води Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије, Управа за ветерину, за обављање ветеринарске 
делатности; 

2. да су поштовале обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности изречену у периоду 1. јануар 2014–31. јул 2017. године и/или која је 
на снази у време подношења пријаве; 

3. да одговорно лице ветеринарске станице, ветеринарске клинике или ветеринарске 
амбуланте није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре; 

4. да су измириле доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије закључно са 31. јулом 2017. године 

5. да им током периода 1. јануар 2014–31. јул 2017. године рачун није био у блокади дуже 
од 12 месеци.  



Пријаве правних лица које не испуњавају обавезне услове неће се разматрати. 

Правна лица и предузетници су у обавези да доставе следећа документа: 

1. пријаву на конкурс попуњену на „обрасцу пријаве” објављене на сајту Управе за 
ветерину www.vet.minpolj.gov.rs 

2. фотокопије важећих лиценци за запослене ветеринаре; 

3. фотокопије уверења о положеном стручном испиту за запослене ветеринарске 
техничаре; 

4. одговарајући образац пријаве осигурања за запослене ветеринарске раднике у коме се 
види датум заснивања радног односа, врста радног односа и број радних сати;  

5. фотокопије уговора о раду за све ветеринарске раднике запослене код правног лица који 
ће се пондерисати; 

6. фотокопије очитаног извода саобраћајне дозволе за возила која се користе за обављање 
делатности, као и фотокопије уговора – овлашћења за унајмљена возила од запосленог 
активног ветеринара;  

7. потписан и печатиран Образац изјаве (објављен на сајту Управе за ветерину 
www.vet.minpolj.gov.rs) коју подносилац пријаве даје под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности изречену у периоду 1. јануар 2014–31. децембар 2016. 
године и/или која је на снази у време подношења пријаве; 

8. потписан и печатиран Образац изјаве (објављен на сајту Управе за ветерину 
www.vet.minpolj.gov.rs) коју подносилац пријаве даје под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, да одговорном лицу у правном лицу односно предузетнику 
није изречена правноснажна осуђујућа пресуда пред надлежним основним и вишим судом 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања и давања мита и кривично дело преваре; 

9. потписан и печатиран Образац изјаве (објављен на сајту Управе за ветерину 
www.vet.minpolj.gov.rs) коју подносилац пријаве даје под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, да подносилац пријаве – правно лице није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе пред  

Посебним одељењем Вишег суда у Београду, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре пред надлежним основним и вишим судом. 



10. потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање о 
измиреним обавезама према Републици Србији. 

Правно лице и предузетник:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

Подносилац пријаве је дужан, да као доказ о испуњености обавезног услова за учешће, 
поред уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе, достави и уверења свих надлежних локалних самоуправа на којима се 
подносилац пријаве води као порески обвезник изворних локалних прихода. 

Уколико подносилац пријаве има обавезу плаћања пореза и других јавних дажбина у више 
локалних самоуправа, потврде тих управа јединица локалних самоуправа такође 
представљају доказе на околност да подносилац пријаве испуњава обавезни услов за 
учешће. 

Неблаговремене пријаве ће по окончању поступка отварања бити враћене подносиоцу са 
назнаком да је пријава поднета неблаговремено. 

Непотпуне пријаве, односно пријаве са уоченим недостацима у достављеној 
документацији неће се разматрати. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије задржава 
право да провери наводе о испуњености обавезних услова о којима понуђачи дају 
потписане Изјаве. 

III 

Критеријуми на основу којих ће се вршити избор ветеринарских станица, ветеринарских 
клиника и ветеринарских амбуланти, садржани су у Одлуци о утврђивању критеријумима 
за вредновање и начину бодовања пријава ветеринарских станица, ветеринарских клиника 
и ветеринарских амбуланти које учествују на конкурсу за уступање послова из програма 
мера за период 2017–2019. године, објављеној на интернет страници Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управе за ветерину 
www.vet.minpolj.gov.rs. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије није у 
обавези да свим правним лицима односно предузетницима, који се пријаве на конкурс, а 
испуњавају услове предвиђене конкурсом, уступи послове из Програма мера. 

IV 



Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управа за 
ветерину ће закључити уговоре о обављању послова од јавног интереса у року од 15 дана 
од дана објављивања резултата конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Уговори се могу закључити искључиво са ветеринарским станицама, ветеринарским 
клиникама, односно ветеринарским амбулантама који на дан закључења уговора поседују 
консолидовани буџетски рачун. 

V 

Конкурс је отворен седам радних дана, почев од наредног дана од дана објављивања 
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Пријаве на конкурс уз тражену документацију доставити у затвореној коверти на следећу 
адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину 

Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, са назнаком „Пријава на конкурс за 
уступање послова из Програма мера за територије ____________за период 2017–2019. 
године – не отварати”. 

VI 

Рок за подношење стручне оцене пријава је 15 дана од дана закључења конкурса. 

Рок за доношење одлуке о избору правног лица је седам дана од дана достављања стручне 
оцене пријава од стране комисије. 

Резултати конкурса биће објављени у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Додатне информације у вези подношења пријава на Конкурс могу се добити преко 
телефона: 011/269-99-20, контакт особа Горан Шерцел, мејл: goran.sercel@minpolj.gov.rs 
17-29377 

 


