
 
Република Србија 

Општина Црна Трава 

Општинско веће 

Број: 06-241/2016-02 

Датум: 29.07.2016. године 

Црна Трава 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014), члана 57. Статута општине Црна Трава („Службени гласник 

града Лесковца“, број 17/2012) и на основу Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Црна Трава за 2016 

годину број 06-181/2016-01 од 04.07.2016 године,  

Општинско веће општине Црна Трава, дана 29.07.2016. године расписује: 

 

 

КОНКУРС 

За избор извршиоца послова вештачког осемењавања крава 
 

 

 Задатак Извршиоца посла је да по позиву власника крава на територији општине 

Црна Трава изврши вештачко осемењавање краве квалитетним семенским 

материјалом. 

Извршилац посла осемењавања не наплаћује трошкове осемењавања од 

власника крава, већ ће му исти бити рефундирани на начин и под условима 

предвиђеним Уговором који ће са најбољим понуђачем бити закључен. 

Трошкове превоза од седишта ветеринарске амбуланте/станице  до власника 

краве сносиће власник краве. 

 Право учешћа на конкурс имају правна лица и предузетници регистровани у 

Регистар привредних субјеката и уписани у Регистар правних лица и 

предузетника за обављање ветеринарске делатности које води надлежно 

министарство  

 Предност у избору Извршиоца посла имаће ветеринарске станице и амбуланте 

које: 

- Располажу са већом бројем ветеринара са лиценцом  ( због велике 

површине општине Црна Трава и разуђености терена) 
-  Располажу квалитетнијим семенским  материјалом: у разматрање ће 

ући само семенски материјал центара за вештачко осемењавање Крњача, 

Темерин, Велика Плана...тестираних бикова који генетски унапређују 

млечне производне особине код потомства 

- Имају седиште на територији Јабланичког округа  

- Имају дежурну службу на територији општине Црна Трава 

 

 Пријава за Конкурс треба да садржи: пуно пословно име, адресу, одговорно 

лице, телефон, матични број, шифру делатнсоти, списак дипломираних 

ветеринара који ће вршити вештачко осемењавање, списак семенског материјала 

у понуди са пореклом и ценом) 



 

 Пријаву мора да прати следећа документација: 

 

- извод из АПР-а не старији од три месеца 

- уговори о раду и фотокопије радних књижица дипломираних 

ветеринара који ће вршити вештачко осемењавање 

- Спецификација семенског материјала 

- Евентуално: доказ о постојању дежурне службе на територији општине 

Црна Трава ( број инфо центра) 

 

 Пријаву са пратећом документацијом доставити лично на шалтере Услужног 

центра Општинске управе општине Црна Трава, сваким радним даном од 07:00 

до 15:00 часова или на адресу Општинска управа општине Црна Трава, трг 

Милентија Поповића број 61, 16215 Црна Трава, са назнаком „Конкурсна 

пријава за избор извршиоца послова вештачког осемењавања крава“ . 

Контакт особа: Веселин Јовашевић – виши стручни сарадник на пословима 

пољопривреде, 016/811-118 и 060/68-00-210. 

 

 Конкурс је отворен до 12.08.2016. године године. Све неблаговремене, 

непотпуне и неисправне понуде неће бити разматране. У разматрање ће се 

узети само оне понуде које су примљене до 12.08.2016. године до 12:00 

часова, без обзира на начин доставе 

 

 Након достављања пријава са траженом документацијом и извршене контроле 

испуњености услова, Председник општине Црна Трава ће потписати Уговор о 

поверавању послова ветеринарској амбуланти или станици која испуњава све 

услове из Конкурса и која по мишљењу стручне службе Општинске управе 

општине Црна Трава буде најповољнија. У поменутом Уговору биће 

дефинисана сва права и обавезе Наручиоца и Извршиоца посла. 

 

 

У Црној Трави 

Дана  29.07.2016. године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

 

Председник 

Славољуб Благојевић 

________________________________ 

        

 


