
На основу Уговора закљученог између Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије и Ветеринарског специјалистичког института «Краљево» из
Краљева (Уговор бр. 401-00-3313/2013-05 од 05.11.2013.), Упутства о начину вршења
мониторинга на класичну кугу свиња код дивљих свиња (бр.323-02-8407/2013-05 од
28.10.2013.) и Упутства о начину спровођења мониторинга ефикасности оралне вакцинације
дивљих животиња против беснила у Републици Србији (бр. 323-02-09193/2013-05 од
28.11.2013.) (у даљем тексту: Упутства), закључује се

У Г О В О Р О С А Р А ДЊ И
У РЕАЛИЗАЦИЈИ МОНИТОРИНГА НА КЛАСИЧНУ КУГУ СВИЊА КОД ДИВЉИХ

СВИЊА ИМОНИТОРИНГА ЕФИКАСНОСТИ ВАКЦИНАЦИЈЕ
ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА ПРОТИВ БЕСНИЛА

између
 ВЕТЕРИНАРСКОГ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИНСТИТУТА «КРАЉЕВО» из

Краљева, улица Жичка 34, кога заступа директор Мишо Коларевић (у даљем
тексту: корисник услуга), и

 ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА ______________________________________________ из
__________________________, ул._____________________________________ кога
заступа __________________________________________________(у даљем тексту:
давалац услуга).

Члан 1.
Предмет овог уговора је уређење међусобних односа уговорних страна у поступку
спровођења и финансирања реализације мониторинга на класичну кугу свиња код дивљих
свиња и мониторинга ефикасности оралне вакцинације дивљих животиња против беснила
који ће се спроводити у складу са наведеним Уговором и Упутствима.

Члан 2.
Давалац услуга се обавезује да на основу Упутстава у оквиру свог ловачког удружења, са
територије на којој се налазе ловишта којима газдује организује плански одстрел и
узорковање од одстрељених животиња (делови органа од дивљих свиња), односно
циљних животиња (лисица и других дивљих животиња) за контролу ефикасности
споведене вакцинације против беснила.

Члан 3.
Давалац услуга се обавезује да пре почетка планског излова у циљу реализације
мониторинга обавести ветеринарску инспекцију надлежну за територију ловишта.

Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да на основу Упутстава и прорачунатог броја циљних
животиња и узорака за узорковање који су саставни део Упутстава, изврши узорковања у
предвиђеном броју са дистрибуцијом по ловиштима коју ће направити у зависности од
процењене густине популације унутар ловишта.

Члан 5.
Сваку одстрељену циљну животињу, односно органе од одстрељених дивљих свиња, лице
које је извршило одстрел мора прописно упаковати у ПВЦ врећу (коју



обезбеђује корисник услуга), и допремити до објекта у коме се узорак мора сачувати на
адекватан начин и који је са ветеринарском инспекцијом договорен као место преузимања
узорка од стране корисника услуга.

Члан 6.
Давалац услуга се обавезује да ће за обављене послове који су предмет овог уговора
једном месечно, најкасније до 5. у наредном месецу, кориснику услуга доставити рачун о
обављеним пословима који су предмет за претходни месец на адресу: Ветеринарски
специјалистички институт «Краљево» 36 000 Краљево, ул. Жичка 34. За фактурисање ће
користити цене дефинисане од стране Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде – Управе за ветерину, које ће добити од Корисника услуга.

Члан 7.
Корисник услуга се обавезује да ће за обављене послове који су предмет овог уговора, на
основу рачуна даваоца услуга фактурисати Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде. По добијању средстава корисник ће даваоцу услуга исплатити финансијску
накнаду на рачун број: _______________________________________________код Банке
______________________________________.

Члан 8.
Накнада ће се извршити само за прописно упаковане и обележене узорке које прати
правилно попуњен пратећи образци за слање материјала на лабораторијско испитивање на
класичну кугу свиња и беснило и само за број планираних циљних узорака ( + 10%).

Члан 9.
Овај уговор се потписује за период важења наведених Упутстава: 2013. и 2014. годину.
Мониторинг на класичну кугу свиња код дивљих свиња реализује се од 01.11.2013. године
док се не прикупи предвиђени број узорака за свако ловиште, односно подручје, а
најкасније до 31.10.2014. године. Мониторинг ефикасности оралне вакцинације дивљих
животиња против беснила спроводиће се од 01.12.2013. године до почетка јесење кампање
оралне вакцинације у 2014. години. Узорковање се неће вршити у врене спровођења
пролећне кампање вакцинације у 2014. години, као ни у периоду од три недеље од
завршетка вакцинације на датом подручју.

Члан 10.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, преко ветеринарске инспекције
контролише реализацију овог уговора.

Члан 11.
Евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране ће решавати споразумно, а за
спорове које не реше надлежан је Основни суд у Краљеву.

Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 2 (два) истоветна примерка, од којих обе уговорне стране
задржавају по 1 (један) примерак.

КОРИСНИК УСЛУГА ДАВАЛАЦ УСЛУГА

_____________________ ______________________
Мишо Коларевић


