Beтеринарска комора Србије
Veterinary Chamber of Serbia
Бр:550/18.10.2013. година
Београд

Предлог одлуке

о критеријумима за вредновање и начину бодовања
пријава ветеринарских организација које учествују на
конкурсу за уступање послова из Програму мера

1. Овом Одлуком утврђују се критеријуми за вредновање и начин
бодовања пријава ветеринарских организација (ветеринарске
станице и клинике) које учествују на конкурсу за уступање
послова из Програму мера.

2. Ветеринарске организације могу конкурисати за општину или њен
део као епизотиолошку јединицу која је предмет уступања послова
по Правилнику о спровођењу Програма мера здравствене заштите
животиња на којој имају седиште.
Ветеринарска комора
Србије
Булевар ЈНА 18
11129 Београд
Телефони:
011 – 2684 597
011 – 2685 619
Телефон/Факс:
011 – 2687 475

3. У случајевима када се за територију епизотиолошке јединице не
пријави ни једна ветеринарска организација наведена територија
ће се понудити ветеринарским организацијама које по закону могу
радити послове по Програму мера са суседних општина, а у
случају да нема заинтересованих ветеринарских организација ни
са суседних општина, наведена територија се може сразмерно
броју животиња доделити ветеринарским амбулантама са
територије наведене општине.

Е-mail: vetks@eunet.rs

4. Ветеринарске организације које су се пријавиле на Конкурс

Web: www.vetks.org.rs

рангираће се према оствареном броју пондера, а епизоотиолошке
јединице додељиваће се у складу са утврђеном ранг листом,
сразмерно броју животиња у истој, уз пуно уважавање договора
између ветеринарских организација уколико су договор доставиле
у писменој форми, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
ветеринарске организације.

5 У случају када има више квалификованих ветеринарских организација или када две или више
ветеринарских организација пријављених на Конкурс остваре једнак број пондера и нађу се на
истом месту ранг листе, а нису доставиле међусобни писмени договор о подели територије
епизотиолошке јединице, приликом избора ветеринарских организација којима се уступају
послови из Програма мера поштоваће се принципи географске повезаности терена,
неуситњавања епизоотиолошких целина, локације станица и распореда припадајућих амбуланти
у епизоотиолошким јединицама у којима је ветеринарска организација обављала поверене
послове у претходном периоду. Поделa територије општине ће се извршити на основу стручног
мишљења Радне групе са региона коју чине: шеф ветеринарске инспекције Округа, епизоотиолог
надлежног ветеринарског института и председник РО ВКС односно његов представник.

6 Списак ветеринарских организација које су испуниле услове Kонкурса са бројем остварених
пондера, као и списак ветеринарских организација које нису испуниле услове конкурса са
навођењем разлога неиспуњења услова конкурса биће објављен на сајту Управе за ветерину са
правом приговора од 5 дана од дана објављивања. Након утврђивања коначне листе приступиће
се подели терена на начин предвиђен овом Одлуком.

7 Критеријуми на основу којих ће се вршити вредновање пријава ветеринарских организација на
Конкурсу су следећи:
1) по ветеринару са важећом лиценцом запосленом на неодређено време са пуним радним
временом (запослени пензионисани ветеринари се не бодују) – 10 пондера;
2) по запосленом ветеринару приправнику – 3 пондера;
3) по запосленом ветеринарском техничару на неодређено време са пуним радним временом и
положеним стручним испитом (број бодованих ветеринарских техничара не може бити
већи од броја ветеринара у ветеринарској организацији) – 3 пондера;
4) по регистрованом аутомобилу који је у власништву ветеринарске организације – 2 пондера;
5) по регистрованом аутомобилу који је у власништву радника а под уговором се користи у
ветеринарској организацији ( не може бити већи од броја ветеринара) – 1 пондер;
6) рад на пословима из Програма мера у претходном периоду у коме је ветеринарска
организација обављала послове из Програма мера – 2 пондера за сваку годину;
7) број регистрованих ветеринарских амбуланти у свом саставу: – 3 пондера по ветеринарској
амбуланти;
8) кашњење у извештавању Управе за ветерину: једно кашњење – 2 негативна пондера, а
више од 2 кашњења – 5 негативних пондера;
9) неправилност у вођењу прописане евиденције – 2 негативна пондера за сваку уочену
неправилност;
10) неправилности у раду на спровођењу послова по Програму мера здравствене заштите
животиња у претходном периоду – 10 негативних пондера за сваку уочену неправилност;
11) непоштовање територијалне поделе терена на основу записника надлежне ветеринарске
инспекције – 15 негативних пондера;
12) ако је изречена правоснажна пресуда због привредног преступа надлежног привредног суда,
а која се односи на спровођење по Програму мера здравствене заштите животиња у периоду
2010-2012. године – 30 негативних пондера по пресуди;
13) ако је изречена правоснажна пресуда због прекршаја надлежног суда и која се односи на
спровођење по Програму мера здравствене заштите животиња у периоду 2010 до 2012.
године – 15 негативних пондера по пресуди;

14) ако је изречена правоснажна одлука о кажњавању Етичког Комитета Ветеринарске коморе
Србије, а односи се на пропусте у спровођењу послова по Програму мера здравствене
заштите животиња – 10 негативних пондера по пресуди;
15) ако је рачун ветеринарске организације био у блокади у периоду 2010., 2011. и 2012.
године:
- краће од месец дана – 5 негативних пондера
- дуже од месец дана а краће од шест месеци – 10 негативних пондера
- дуже од шест месеци – 15 негативних пондера

8 Ветеринарским организацијама које немају промене података у односу на документацију
достављену на Конкурс од 28. 06. 2013. године, а које су испуниле услове истог Конкурса,
достављена документација биће у целости призната у новом конкурсном поступку.

Предлог Одлуке у складу са
ставовима РО ВКС припремио:
Председник Ветеринарске коморе Србије
Тиквицки Грго, др спе

