
Службени гласник РС РС: 056/2013 Датум: 28.06.2013

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, на основу члана 53. Закона

о ветеринарству („Службени гласник РС”, број 91/05, 30/10 и 53/12) расписује конкурс

– за уступање послова из програма мера за период 2013–2015. година.

На основу члана 53. став 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 53/12) послови из Програма

мера, који су утврђени као послови од јавног интереса, уступају се ветеринарским станицама и ветеринарским клиникама путем

конкурса.

Конкурс се расписује за период до доношења и уступања послова из Програма мера за период 2013–2015. годину за следеће

послове:

1. спровођење имунопрофилактичких мера прописаних Правилником о утврђивању Програма мера здравствене заштите

животиња;

2. спровођење дијагностичких мера прописаним правилником о утврђивању програма мера здравствене заштите животиња;

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 и регистровање животиња, регистрација и евидентирање газдинстава 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.

II

Конкурс се расписује за обављање послова из Програма мера здравствене заштите животиња на територији свих општина у

Републици Србији.

Право учешћа на конкурсу за обављање послова из тачке I конкурсa имају ветеринарске станице и ветеринарске клинике које

се баве ветеринарском делатношћу које по закону могу обављати послове из Програма мера, основане на територији општине за

коју се расписује конкурс. Уколико на територији општине за коју се расписује конкурс нема регистрованих ветеринарских станица и

ветеринарских клиника, односно заинтересованих за обављање ове врсте послова или ветеринарске станице ветеринарске клинике

са територије општине нису у могућности да обављају у потпуности послове из Програма мера, за поверавање послова могу

конкурисати ветеринарске станице и ветеринарске клинике са територија других општина.

Сви заинтересовани за обављање послова из тачке I треба да доставе следећу документацију:

1. пријаву на конкурс која треба да садржи основне податке;

2. фотокопију извода из регистра Привредног суда, односно решења о регистрацији у Агенцији за привредне регистре;

3. фотокопију решења о испуњености услова за обављање послова ветеринарске делатности ветеринарске станице;

4. доказ о искуству у досадашњем обављању јавних послова из Програма мера - решења о додељивању послова из Програма

мера у претходном периоду, фотокопију Уговора о сарадњи на обављању послова из Програма мера;

5. фотокопије диплома о завршеној средњој ветеринарској школи за сваког запосленог техничара;

6. фотокопије лиценци за запослене ветеринаре;

7. фотокопија уверења о положеном стручном испиту за запослене ветеринарске техничаре;

8. фотокопије радних књижица (свих страница) запослених ветеринара и ветеринарских техничара и М обрасце пријава

осигурања и пријава заснивања радног односа;

9. потврда надлежног Привредног суда да му није изречена судска мера и потврда надлежног градског или општинског

Прекршајног суда да му није изречена управна мера забране обављања делатности;

10. потврда да се не води кривични поступак против одговорног лица нити да је изречена казна одговорном лицу по основу

кривичног дела из делокруга поверених послова и послова по програму мера здравствене заштите животиња;

11. потврда Ветеринарске Коморе Србије, етичког комитета да није кажњаван;

12. потврда надлежне Пореске управе којом се потврђује да су измирене доспеле обавезе које администрира ова управа;

13. биланс стања и успеха за 2010, 2011 и 2012. годину (потврде о пријему одобреног финансијског извештаја са прегледом

исказаних позиција за 2010, 2011 и 2012. годину);
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14. потврда Народне Банке Србије о ликвидности.

Ветеринарске станице и ветеринарске клинике ће се рангирати према оствареном броју пондера и епизоотиолошке јединице

општине 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 ветеринарских станица и ветеринарских клиника

садржани су у Одлуци о критеријумима за вредновање и начину бодовања пријава ветеринарских станица и ветеринарских клиника

које учествују на конкурсу за уступање послова из Програма мера за период 2013-2015. године број: 404-02-00184/2013-05,

објављеној на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и огласној табли Управе за ветерину, Нови Београд,

Омладинских бригада 1.

Предност на конкурсу имаће ветеринарске станице и ветеринарске клинике које својим бројем запослених, претходним

искуством, ефикасношћу и квалитетом досадашњег рада могу пружити гаранције да ће поверене послове завршити у року и према

правилима струке. Пријаве ветеринарских станица и ветеринарских клиника које су у претходном периоду од три године изгубила

право на обављање послова из Програма мера здравствене заштите животиња, бавиле се недозвољеним радњама у оквиру

ветеринарске делатности или су обављала ветеринарску делатности супротно Закону о ветеринарству а за учињено дело је

предвиђена казнена одредбе изрицања заштитне мере забране обављања ветеринарске делатности, односно раскидање уговора без

обзира да ли је иста изречена правном лицу, правни субјекти чији је пословни рачун у блокади, неће се разматрати.

Управа за ветерину не гарантује свим ветеринарским станицама и ветеринарским клиникама, које се пријаве на конкурс, да ће

бити изабране и да ће им бити поверени послови из Програма мера.

Конкурс је отворен 20 (двадесет) дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. По истеку рока од 20

(двадесет) дана конкурс се сматра затвореним.

Неблаговремене и непотпуне пријаве у односу на тачке 1-14 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 2013–2015. године – не отварати”.

Рок за доношење одлуке о избору правног лица је 60 дана од дана закључења конкурса и иста ће бити објављена у

„Службеном гласнику РС”.

Додатне информације у вези конкурса могу се добити преко телефона: 011/311-75-38, контакт особа Горан Шерцел. E-5297
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