
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 268 

Дана: 23.05.2014. 

 

 

1. ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
н/р господина Александра Вучића, председника 

Владе 

2.  МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ И 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

н/р Проф. др. Снежане Богосављевић-Бошковић 

3. УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ 
н/р др. Дејана Бугарски, директора 

 

Предмет: окончање поступка по приговорима на Одлуку о 

избору правних лица за послове по Програму мера здравствене 

заштите животиња за период 2014-2016 године и закључење 

Уговора о уступању послова из Програма мера за период од 2014–

2016 године 

 

Поштовани! 

Након поништења Конкурса за уступање послова по Програму 

мера за период 2013–2016 године објављеног у Сл. гл. РС. бр. 56/2013 

од 28. 06. 2013. године расписан је нови Конкурс за уступање послова 

из Програма мера здравствене заштите животиња за период 2014–

2016 године који је објављен у Сл. гл. РС. бр. 108/2013 од 06. 12. 2013. 

године. 

Одлука о избору правних лица за послове из Програма мера 

здравствене заштите животиња за период 2014-2016 године донета је 

у прописаном року од 60 дана и објављена у Сл. гл. РС. број 23/2014. 

од 26. 02. 2014. године. 

Појединачне Одлуке о избору правног лица са датумом 

доношења од 11. 02. 2014. године достављене су изабраним  правним 

лицима почетком марта 2014. године са правом на подношење 

приговора у року од седам дана од дана пријема одлуке. Средином 

марта 2014. године истекао је рок за подношење приговора. 

Обзиром да је  од дана истека рока за подношење приговора на 

Одлуке протекло више од 60 дана, Ветеринарска комора Србије 

сматра да је под хитно неопходно закључити поступак по 

приговорима, донети другостепена решења и приступити 

потписивању Уговора о уступању послова по Програму мера 

здравствене заштите животиња за период 2014-2016 године. 

 

 



Закључењем уговора о уступању послова по Програму мера здравствене 

заштите животиња за период 2014-2016 године област обављања јавних послова 

здравствене заштите животиња уредила би се на начин прописан Законом о 

ветеринарству, што је неопходан предуслов за обављање ових послова од 

националног интереса у складу са Законом, а чије неизвршење може имати 

катастрофалне последице по сточарство и здравље људи. 

Надаље сматрамо да је управо у овом критичном тренутку насталом 

елементарном непогодом- поплавом, неопходно предузети и окончати започете 

поступке како би се створиле правне претпоставке за обављање ових јавних послова у 

складу са Законом.  

Ветеринарска комора Србије сматра да је започети поступак уступања послова 

по Програму мера при крају и да га је неопходно под хитно завршити и приступити 

потписивању уговора са изабраним правним лицима обзиром да је Програм мера 

здравствене заштите животиња за 2014. годину ступио на снагу 01. 03. 2014. године и 

рокови за извршење појединих послова из Програма мера су наступили, о чему је 

Ветеринарска комора Србије дана 06. 05. 2014. године обавестила Управу за ветерину 

са молбом да се хитно изда тумачење ветеринарским организацијама о поступању у 

овој ситуацији, али исто тумачење није добила у писменој форми ( допис у прилогу). 

Молимо цењени Наслов да се оконча започети поступак, потпишу 

другостепена решења и приступи потписивању уговора о уступању послова по 

Програму мера. 

С поштовањем, 

 

Председник 

Ветеринарске коморе Србије 

Тиквицки Грго, др. вет.-спец 

                                                               


