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 На основу члана 14. Закона о пољопривреди и руралном  развоју ("Службени гласник РС" 
број 41/09), члана 32. а у вези са чланом 20. става 1. тачке 9. Закон о локалној самоуправи, 
(Службени гласник РС 129/07),  на основу члана 41. а у вези са чланом 15. става1. тачке 10. Статута 
Општине Димитровград( Службени лист града Ниша 79/08) и на основу Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике на територији општине Димитровград за 2012 годину, 
Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 03.08.2012 године донела је: 

 
П Р А В И Л Н И К  

о измени и допуни Правилника о субвенционисању мера за унапређења расног састава у 
сточарству 

 
Члан 1. 

 У Правилнику о субвенционисању мера за унапређења расног састава у сточарству („Сл. 
Лист града Ниша“, бр. 18/11), члан 6 мења се и гласи: 
 
 „ Уговор о субвенционисању вештачког осемењавања крава плоткиња из шире 
популације, потписује се свим овлашћеним пружаоцима услуге вештачког осемењавања на 
подручју општине Димитровград (у даљем тексту: извршилац вештачког осемењавања). 
 Уговор о осемењавању квалитетних крава власништво Општине Димитровград 
потписиваће се са извршиоцем изабраним на јавној набавци. Осемењавање крава 
власништво Општине Димитровград спроводиће се у складу са Програмом вештачког 
осемењавања крава власништво општине Димитровград. 
 Уговор о субвенционисању вештачког осемењавања крава плоткиња, може се 
потписати  са удружењима сточара, земљорадничким задругама и фармама које раде на 
територији општине Димитровград и имају потписане уговоре са овлашћеним извршиоцима 
вештачког осемењавања или имају своју ветеринарску службу регистровану у складу са 
законом (у даљем тексту: извршилац вештачког осемењавања). Удружења сточара, 
земљорадничке задруге и фарме које које раде на територији општине Димитровград 
користиће семе за вештачко осемењавање у складу са чланом 8, тачка 2, овог Правилника.“ 
 

Члан 2. 
 Члан 7. мења се и гласи: 
 
 „ Општина Димитровград се обавезује да плаћа семе бикова сименталске и холштајн 
фризијске расе из текуће рејонизације, елитних бикова и сексирано семе елитних бикова, које 
се користи за вештачко осемењавање крава од стране извршиоца вештачког осемењавања 
који су потписали уговор на основу овог Правилника. 
 Општина се обавезује да плаћа семе за вештачко осемењавање крава и пуњење 
контејнера за вештачко осемењавање течним азотом на основу фактуре достављене од 
стране дистрибутера и отпремнице оверене од стране извршиоца вештачког осемењавања са 
којим је потписан Уговора о субвенционирању вештачког осемењавања крава плоткиња.“ 
 

Члан 3. 
 У члану 8. став 1. тачка 2. мења се и гласи: 
 
 „ да за осемењавање из шире популације крава користи семе бикова из текуће 
рејонизације, а за осемењавање квалитетних крава (уматичених и уведених у производни 
запат) користи ће се семе елитних бикова и сексирано семе“.  

 
Број: 06-26/12-I/3-12 
У Димитровграду, 03.08.2012. године. 
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