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Предмет: Предлог Одлуке о критеријумима за вредновање и 

начину бодовања пријава  ветеринарских организација којe учествују 

на конкурсу за уступање послова из Програму мера здравствене 

заштите животиња. 

 

Поштовани господине Директоре! 

 

 

На основу договора са састанка одржаног 07.10.2013. године између 

директора Управе за ветерину са сарадницима и руководства ВКС са 

председницима РО ВКС, на коме је од стране Управе за ветерину предочено 

да ће се поништити Конкурс за уступање послова по Програму мера 

здравствене заштите животиња од 28. 06. 2013. године и предложено да ВКС 

за нови Конкурс достави предлог критеријума за вредновање и начин 

бодовања пријава ветеринарских станица и клиника, ВКС је путем 

Регионалних одбора на чије састанке су позвани и сви директори 

ветеринарских станица и клиника региона, организовала јавну расправу о 

предлогу критеријума. 

До дана упућивања овог дописа следећи РО ВКС доставили су своје 

предлоге и сугестије : Борски, Браничевски, Јабланички, Јужнобачки, 

Јужнобанатски, Колубарски, Пчињски, Подунавски, Расински, 

Севернобачки, Севернобанатски, Средњебанатски, Шумадијски, 

Западнобачки, и ВС Бечеј своје издвојено мишљење. 

На основу детаљне анализе писмених ставова Регионалних одбора 

сачињен је Предлог Одлуке о критеријумима који се доставља уз овај допис. 

Уз предлог Одлуке о критеријумима достављамо и сумиране ставове 

Регионалних одбора по битним питањима везаним за Конкурс: 

 

 

 

 

 



� став је већине Регионалних одбора да све ветеринарске организације  које су 

учествовале на Конкурсу од 28.06.2013. године буду обавештење о резултатима рада 

Комисије која је прегледала конкурсну документацију и о томе да ли су по наведеном 

Конкурсу задовољиле критеријуме, а уколико нису, по којим тачкама конкурса нису 

испуниле услове. У случају да исто није могуће, потребно је свакој станици вратити 

конкурсну документацију, како би се иста проверила и допунила за потребе 

поновљеног конкурса, односно уколико Управа не врати документацију да исту 

аутоматски прикључи у поновљени конкурсни поступак за оне учеснике који су у 

целости испунили услове, а оне који нису испунили услове у целости, обавести о 

потреби допуне документације. 

� став је већине Регионалних одбора да у конкурсни поступак у комисију која 

контролише исправност конкурсне документације и врши бодовање ветеринарских 

субјеката, треба да буде укључен и представник Ветеринарске коморе Србије као 

равноправни члан или посматрач. 

� став је већине Регионалних одбора да приликом сачињења текста Уговора о уступању 

послова по завршеном конкурсу треба да буде укључен и представник Ветеринарске 

коморе Србије, обзиром да текст Уговора није понуђен код расписивања Конкурса, за 

разлику од поступка јавних набавки код којих се текст уговора нуди  у поступку и 

учесник јавне набавке већ самим учешћем у поступку прихвата услове уговора. 

� став је већине Регионалних одбора да се постигнути договор на региону између 

ветеринарских организација које учествују на Конкурсу треба у целости прихватити и 

поделу терена треба извршити у складу са постигнутим писменим  договором. 

� став је већине Регионалних одбора да сви учесници Конкурса треба да  буду 

благовремено и објективно обавештени о дешавањима у вези Конкурса, како се не би 

поновили случајеви да су појединци унапред имали информације које су довеле до 

забуна и ширења полуистина и драстичног пада угледа струке у очима јавности. 

� има ставова да период на који се Конкурс расписује треба да буде дужи, односно да 

буде за период од 2013-2017. године, како би ветеринарске организације на дужи 

период могле планирати послове и кадровску структуру, што је позитиван и 

рационалан предлог. 

� има ставова да се преиспита обим рада и испуњавање услова ветеринарских служби, 

обзиром да оне у складу са чланом 10. став 2 обављају послове на спровођењу 

Програма мера здравствене заштите животиња за потребе сопственог сточарства на 

фармама у сопственом власништву на истом епизотиолошком подручују ако 

испуњавају услове из члана 17. Закона. Што значи да треба да се поново провери да 

ли и надаље испуњавају услове из члана 17. Став појединих РО ВКС је да 

Ветеринарске службе могу радити послове по Програму мера само на територији 

општине на којој је регистрована служба, а не на целој територији РС, као што је до 

сада то била пракса, односно да се јасно дефинише шта је епизоотиолошко подручје, 

обзиром да је у члану 3. став 1. тачка 21. прописано само да убухвата већи број 

епиоотиолошких јединица. Сматрамо да је потребно јасно дефинисати рад 

ветеринарских служби, анализирати колики број условних грла имају по ветеринару и 

да ли је то у складу са захтевима који се постављају пред ветеринарске станице. 

Уколико се ради о знатно већем броју условних грла, оправдано се поставља питање 

да ли ветеринари могу квалитетно и у складу са прописима и захтевима струке, 

одрадити толики број условних грла, или исто раде ветеринарски техничари. У 

сваком случају потребно је уједначити критеријуме за рад ветеринарских станица и 

ветеринарских служби и након тога определити обим рада ветеринарских служби – 

(да ли општина где им је седиште или цела територија РС) како би се евентуално 

непокривене фарме, у којима није седиште ветеринарске службе, укључиле у поделу 

терена по Конкурсу.  



� има ставова да поделу терена треба да врши искључиво комисија на региону, као и 

поптуно опречних мишљења да се то никако не сме дозволити и да таква могућност 

отвара простор за корупцију и злоупотребу, као и умерених ставова да комисија на 

региону даје само предлог поделе, а да је свакако коначна одлука на Управи за 

ветерину. 

� има ставова да сви учесници Конкурса који испуне услове треба да добију део терена, 

као и супротних ставова да не треба сви учесници да добију послове Програма мера и 

да је управо сада прилика да се изврши диференцијација ветеринарских станица на 

бази досадашњег рада и остварених пондера. 

� има ставова да су Критеријуми за Конкурс од 28. 06. 2013. године у потпуности 

прихватлјиви и да их не треба мењати, као и ставова да се донесе одлука по истом 

Конкурсу за епизоотиолошке јединице које имају извршиоце који испунјавају услове 

Конкурса. 

� по питању броја условних грла који се минимално и максимално може доделити 

једном учеснику Конкурса није постигнут већински став. Мишљења су да се тај број 

разликује од региона до региона и да се из тог разлога не би требао опредељивати 

критеријумима. Размишљања су се кретала у распону од минимално 300 условних 

грла до максимално 1500 условних грла и ако код неких региона тај број далеко 

премашује овај предлог. 

� У вези самих критеријума било је разних ставова : 

� у вези пондера за ветеринаре : 

1. да се не бодују активирани пензионисани ветеринари-што је став већине 

2. да се бодују активирани пензионисани ветеринари- став мањине 

3. да се код броја пондера за ветеринаре направи разлика према нивоу 

образовања (доктор науке, магистар, специјалиста) – што је став мањине 

� у вези ветеринарских техничара било је мишљења да ветеринарски техничари 

ипак треба да се бодују више од аутомобила  

� у вези ветеринарских амбуланти у саставу станица било је мишљења да 

постојање истих треба више вредновати, јер се постојањем амбуланте на 

подручју рада, пружа услуга на вишем нивоу, а и улагања ветеринарске 

станице за отврарање и одржавање простора амбуланте су далеко већа. 

� У вези вредновања аутомобила било је мишљења да аутомобил у власништву 

станице треба више вредновати него аутомобил у власништву радника, јер је 

улагањем у превозно средство ветеринарска организација показала своју 

спремност за улагање у дугорочно обезбеђење средстава за рад, што свакако 

треба позитивно ценити.        

 

� Надаље било је издвојених мишљења која нису уграђена у предлог критеријума, а 

Управи за ветерину се достављају на оцену, а тичу се следећих питања : 

� Ветеринарска станица Бечеј предлаже да се за подручје општине Бечеј не 
расписује конкурс за доделу Програма мера и поставља питање зашто се 

конкурс расписује за подручја која имају своје јавне установе основане баш за 

обављање послова од јавног интереса. Такође ова станица указује на проблем 

који имају као јавна станица са АПР документацијом која је услов Конкурса, 

што свакако треба уважити и признати документацију коју о свом статусу 

имају у складу са важећим прописима. 

� Постоји издвојен став да се омогући да ветеринарске организације могу 

конкурисати за сва насељена места на територији Републике Србије са 



навођењем да епизоотиолошка јединица није дефинисана Законом о 

ветеринарству. Наведена констатација није тачна обзиром да је у члану 3. став 

1. тачка 20. Закона о ветеринарству дефинисано да „епизоотиолошка јединица 

јесте подручје које обухвата територију општине или њен део“. 

� Постоји издвојен став да право на доделу послова из Програма мера у местима 

на суседној општини имају и оне ветеринарске станице које на територији 

друге општине имају седиште ветеринарске амбуланте и у целости обављају 

ветеринарске послове из области куративе на том подручју, а извршиоци 

Програма мера нису присутни у тим местима. Исти предлагач залаже се за 

принцип да власник бира ветеринара и да се Програм мера добија на основу 

писаног уговора између власника газдинства и станице, па чак и амбуланте ( 

комплетан допис овог предлога због обимности и образложења доставља се у 

прилогу овог дописа )           

�  

Из свега наведеног види се да су се колеге масовно и са великим интересовањем 

укључиле у расправу по питању критеријума и да су изнети ставови различити, па чак и 

потпуно супротни по појединим питањима. 

 

На бази већинских ставова Регионалних одбора који су своја мишљења доставили у 

писменој форми, сачињен је Предлог Одлуке о критеријумима за вредновање и начину 

бодовања пријава ветеринарских организација које ће учествовати на поновљеном конкурсу 

за уступање послова из Програма мера, уколико исти буде расписан,  а који Предлог се у 

прилогу овог дописа доставља. 

 

С поштовањем !        

  Председник 

Ветеринарске коморе Србије 

Тиквицки Грго, др. вет.-спец. 

       


