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_________________________________________________________________________________

На основу члана ___ Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине ____________
("Службени лист општине ______________", број ______ ) и члана __. Статута Фонда и Одлуке
Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине _____________ на седници одржаној __._ .
200_. године, која је донета на основу резултата тендера расписаног у циљу прикупљања понуда за
извршиоце овог Уговора
1. Фонд за развој пољопривреде општине __________________, ул. ____________број ____, (у
даљем тексту Фонд), кога заступа председник Управног одбора Фонда _______________,
дипл. инг. пољопривреде и
2. Ветеринарска амбуланта "__________________________________________", село
___________________________________________ (у даљем тексту: Ветеринарска
амбуланта), коју заступа ____________________________________________, дипл.
ветеринар из ______________________________, закључују

УГОВОР
о суфинансирању вештачког осемењавања крава плоткиња
Члан 1.
Овим Уговором утврђују се обавезе уговорених страна о начину реализације, Одлуке Управног
одбора Фонда од __.__.200_. године о суфинансирању унапређења расног састава у говедарству на
подручју Општине _________ кроз вештачко осемењавање крава плоткиња.
Члан 2.
Фонд се обавезује да:
-

-

-

Обезбеди бесплатна средства у износу од ___________ динара ( ________________ динара)
на име дотирања трошкова Ветеринарској амбуланти за сваку вештачки осемењену краву
плоткињу на подручју општине ________________ у прва три покушаја осемењавања, само
за регистрована пољопривредна газдинства;
Средства преноси вирманским путем на жиро рачун Ветеринарске амбуланте број
______________________________, најкасније 15 дана од дана пријема рачуна списка
власника вештачки осемењених крава плоткиња, копије обрасца 7 или 7А (ако се бик користи
дуже од 3 године, "Службени гласник СРС" 17/78) за предходни месец;
до 5-ог у месецу достави списак, за предходни месец, свих вештачки осемењених крава и
извршиоца услуга на подручју Општине _____________________;
формира Комисију која ће на терену вршити контролу квалитета уговорених обавеза.
Члан 3.

Ветеринарска амбуланта/станица се обавезује да:
-

-

врши вештачко осемењавање крава на подручју oпштине _______________________;
на основу учешћа на тендеру и добијене сагласности стручне Комисије Фонда, а пре почетка
употребе семена достави коначан списак бикова и каталошке копије селекционих
карактеристика бикова које ће користити у осемењавању
пре почетка коришћења новог бика који није на списку прибави сагласност стручне комисије
Фонда .
у погледу особина омогући власнику слободан избор бика са пријављеног списка
изведе започет поступак вештачког осемењавања и по потреби лечи приплодно грло о
трошку власника;
поступак вештачког осемењавања заврши клиничком контролом стеоности
од власника краве плоткиње наплати највише _______ динара на име накнаде за излазак на
терен за свако извршено вештачко осемењавање ( 1., 2. или 3. покушај);
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-

-

-

на прописан начин изврши евидентирање вештачки осемењених крава плоткиња као и
извршених контрола на стеоност ("Службени гласник СРС" 17/78 образац 7 или образац 7А
ако се бик користи за приплод дуже од три године на истом терену)
уз име бика у обрасцима 7 или 7А наведе и његоб ХБ број и назив произвођача семена
уз рачун за осемењавање власнику остави и искоришћену минипајету или пајету
стручно образложи сваки случај неуспелог троструког осемењавања
семе за вештачко осемењавање, течни азот и навлаке набавља од овлашћених
дистрибутера и то документује копијама фактура
до 5-ог у месецу Фонду достави документацију наведену у члану 2. и 3.
на крају године подноси Управном одбору Фонда писмени извештај о реализацији програма
вештачког осемењавања крава плоткиња који између осталог треба да садржи и следеће
податке:
- списак извршилаца вештачког осемењавања
- проценат стеоних од укупно осемењених
- просечан индекс осемењавања јуница и крава
- проценат тешких порођаја код осемењених крава
- индекс осемењавања за сваког бика посебно
обавести регистрована пољопривредна домаћинства о овој могућности (пропагандни
материјал или летак);
сноси трошкове Комисије из члана 2. став 4. овог Уговора
Члан 4.

Субвенцију, која је предмет овог Уговора, Ветеринарска амбуланта може остварити само за
регистрована пољопривредна домаћинства (фотокопија извода из регистра)
Члан 5.
У случају повећања трошкова, Ветеринарска амбуланта, у договору са Фондом, може извршити
корекцију висине субвенције уз доказ о повећању трошкова (гориво, семе за вештачко осемењавање
и пратећа опрема и потрошни материјали)
Члан 6.
У случају негативног извештаја Комисије из члана 2. став 4. овог Уговора, Фонд има право да ускрати
субвенцију Ветеринарској амбуланти и затражи повраћај новца.
Члан 7.
У случају спора по овом Уговору надлежан је Општински суд у _________________________.
Члан 8.
Овај Уговор сачињен је у шест (6) истоветних примерака од којих се по 3 налазе код сваке уговорне
стране.

У_____________, _______. 200_. године

Ветеринарска амбуланта/станица

Директор_________________________

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ОПШТИНЕ _______________
Председник Управног одбора Фонда
____________________
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УСЛОВИ ЗА ПРИЈАЉАВЉИВАЊЕ НА ТЕНДЕР
1. Решење Министарства пољопривреде, Управе за ветерину о испуњености услова за
обављање послова ветеринарске медицине
2. Списак извршилаца са подацима о стручној спреми и годинама радног искуства
3. Предлог центара за вештачко осемењавање чије семе ће користити у току рада
4. Предлог списка бикова са њиховим ХБ бројем и копијама података из каталога о
селекционим карактеристикама бикова. Основни критеријум за стављање бикова на списак је
особина да дају лаке или нормалне порођаје код јуница и крава.
5. Уз сваког бика у неколико реченица образложење селекционог значаја сваког од њих
(побољшање млечности, товности, формата итд.)
6. Писмену сагласност да ће у току рада поштовати следеће услове:
-

-

да ће користити искључиво семе бикова који су добили сагласност стручне комисије Управног
одбора Фонда
у погледу особина омогућити власнику слободан избор бика са одобреног списка уз
неопходна образложења
завршити започет поступак вештачког осемењавања и по потреби лечити приплодно грло о
трошку власника
поступак вештачког осемењавања завршити клиничком контролом стеоности
на прописан начин извршити евидентирање вештачки осемењених крава плоткиња као и
извршених контрола на стеоност ("Службени гласник СРС" 17/78 образац 7 или образац 7А
ако се бик користи за приплод дуже од три године на истом терену)
уз име бика у обрасцима 7 или 7А навести и његов ХБ број и назив произвођача семена
уз рачун за осемењавање власнику остављати и искоришћене минипајету или пајету
стручно образложити сваки случај неуспелог троструког осемењавања
семе за вештачко осемењавање, течни азот и навлаке набављати од овлашћених
дистрибутера и о томе доставити доказе у виду копија фактура
на крају године поднети Управном одбору Фонда писмени извештај о реализацији програма
вештачког осемењавања крава плоткиња који између осталог треба да садржи и следеће
податке:
- коначан списак извршилаца вештачког осемењавања
- проценат стеоних од укупно осемењених
- просечан индекс осемењавања
- проценат тешких порођаја код осемењених крава
- индекс осемењавања за сваког бика посебно

Стручна комисија Фонда
треба да прибави и понуду (каталоге) бикова и/или увезеног семена од следећих центара
1. Велика Плана - Сточарско ветеринарски центар "Велика Плана" тел. 026/521-336,
svc@eunet.yu
2. Крњача - Центар за ВО - 011 2711292, директор Стеван Перковић, 063 339923
3. ПКБ Корпорација А:Д: - Центар за сточарство - 011-8871-104
4. Институт Темерин - 021 845-622, www.nirvot.org.yu
5. Semex PK BB - 011-283-59-72, Semexyu@Eunet.yu

