На основу Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину ( Службени гласник
града Ваљева“ бр.18/16) ,Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2017. годину ( Службени
гласник града Ваљева“ бр. 3/17), Правилника о критеријумима и поступку за
доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди (Службени гласник
града Ваљева“ бр.3/17)
и Одлуке о обављању послова спровођења
пољопривредне политике и политике руралног развоја (Службени гласник града
Ваљева“ бр.1/17) „Агроразвој – ваљевске долине“ доо Ваљево, дана 30.03.2017
године, расписује

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ИЗВРШИОЦА ПОСЛОВА РЕГРЕСИРАНОГ ВЕШТАЧКОГ
ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА

Право учешћа на Конкурсу имају ветеринарске станице и амбуланте
које обављају ветеринарску делатност на територији града Ваљева.
Задатак извршилаца посла је да изврше вештачко осемењавање уматичених
крава и јуница( грла са ХБ бројем), власницима крава и јуница на територији града
Ваљева, који имају регистрована комерцијална породична пољопривредна
газдинства, за које ће „Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево преузети обавезу да
субвенционише( регресира) вештачко осемењавање са 50%, у износу до 1.200,00
динара за прво осемењавање. План вештачког осемењавања и реонизацију
семена бикова за 2016. и 2017. годину извршио је „Агроразвој-ваљевске долине“
Ваљево у сарадњи са Сточарско ветеринарским центром за вештачко
осемењавање „Крњача”. Вештачко осемењавање уматичених крава и јуница врши
се са следећим приплодним материјалом односно семенима бикова Сточарско
ветеринарског центра „Крњача“ :
1. Бик МАЛКЕТ ХБ-Б337, I класа ,Власник СВЦ Крњача; изузетна способност
преношења добрих особина вимена на кћерке.Телења су нормална.Препоручује
се за осемењавање уматичених крава;
2. Бик САМТ ХБ-2145, Е класа, од Самута из Самурајеве линије и Лоре из
Ромулусове линије; Одгајивач Сиги Симон,Ст.Радегунд, АУСТРИЈА. Даје ћерке
израженог млечног карактера, високе производње млека, вимена добро повезана
са положајем и дужином сиса погодним за мажинску мужу.Добре фитнес
особине.Закључене лактације:I-6323 кг ;II-7426 кг; III-7540 кг; Тест на месо-дневни
прираст- 1010 гр.

3.
Бик
ХОБЕЛ
ХБ-2081,Е
класа,власништво
ЕУРО
генетик,Риндербес,Аустрија.Просек- I лактација 6603 кг млека са 4.22% масти.У
особинама фитнеса истиче се добра плодност и брзина муже. II лактација- 7196
кг;III-лактација 7627 кг млека; Тест на месо-дневни прираст 1050 грама;
4. Бик ДИСKО ХБ-2146, Iа класа, власник Хохензелл, Аустрија, СВЦ Крњача.
Млади бик са изванредним фитнесом(дуговечност,перзистенција,музност).Његова
мајка Зиноба је једна од најбољих аустријских крава, интензивно се користи у
ембриотрансферу. Тест на месо-дневни прираст 1220 гр. Препоручује се за
осемењавање јуница.
Документација потребна за пријаву на конкурс је:





Извод из регистра који се води при Агенцији за привредне регистре
Списак и стручна спрема лица која ће вршити вештачко осемењавање
Оверена фотокопија М обрасца запослених који ће вршити вештачко
осемењавање
Поседовање Решења из Регистра извођача вештачког осемењавања;
У пријави заинтересоване ветеринарске станице и амбуланте су дужне да
наведу следеће податке: пуно пословно име, адресу, матични број, порески
идентификациони број, шифру регистроване делатности, број рачуна и банке,
лице за контакт, електронску адресу лица за контакт, телефон, лице одговорно за
потписивање уговора.
Конкурс је отворен од 30.03.2017. године до 05.04.2017. године.
Заинтересоване ветеринарске станице и амбуланте могу да доставе своје
пријаве преко писарнице „Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево, од 7-15 часова,
Пантићева 114-116, најкасније до 05.04.2017 до 14 часова.
Неблаговремене,
разматране.
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и
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Након достављања пријава са траженом документацијом и извршене
контроле испуњености услова градоначелник града Ваљева и ветеринарске
станице и амбуланте закључују уговор којим се регулишу права и обавезе
уговорних страна.
ГРАД ВАЉЕВО
„АГРОРАЗВОЈ-ВАЉЕВСКЕ ДОЛИНЕ“ ВАЉЕВО

