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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 24.02.2012 године донела 
је: 

 
 

П Р А В И Л Н И К  
о субвенционисању мера за унапређења расног састава у сточарству 

 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике на територији 
општине Димитровград за 2012 годину, овим Правилником утврђују се мере за унапређење 
расног састава за које се додељују бесповратна новчана средства и жива стока (у даљем тексту: 
Oпштинска субвенција) као и општи услови, критеријуми и поступак доделе, те права и обавезе 
корисника Oпштинске субвенције. 
 

Члан 2. 
 Корисници субвенција користе финансијска средства из буџета општине до износа који је 
опредељен Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике. 
 

Члан 3. 
 Овим Правилником се опредељују корисници Oпштинских субвенција које имају за циљ 
спровођење мера за унапређење расног састава у сточарству. 

 
I. УНАПРЕЂЕЊЕ РАСНОГ САСТАВА У ГОВЕДАРСТВУ  
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕМ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА 

 
Члан 4. 

 Овим Правилником уређују се критеријуми о субвенционисању вештачког осемењавања 
крава на територији општине Димитровград, као начин унапређења расног састава у говедарству. 
Правилник је усклађен са Програмом развоја и унапређења сточарства у Републици Србији за 
период 2008 – 2012. године.  
 

Члан 5. 
 Општина Димитровград обавезује се да обезбеди средства буџетом за текућу годину, и да 
их определи,  Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике на територији 
општине Димитровград за 2012 годину на име субвенционисања вештачког осемењавања крава 
на територији општине Димитровград за текућу години.  
 

Члан 6. 
 Уговор о субвенционисању вештачког осемењавања крава плоткиња, може се потписати  
са овлашћеним пружаоцима услуге вештачког осемењавања на подручју општине Димитровград 
(у даљем тексту: извршилац вештачког осемењавања). 
 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). 
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Права и обавезе Општине Димитровград 
 

Члан 7. 
 Општина Димитровград се обавезује да плаћа семе бикова сименталске и холштајн 
фризијске расе из текуће рејонизације, које се користи за вештачко осемењавање крава од стране 
извршиоца вештачког осемењавања који су потписали Уговор о субвенционирању вештачког 
осемењавања 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. 

 
Права и обавезе извршиоца вештачког осемењавања 

 
Члан 8. 

 Извршилац вештачког осемењавања се обавезује: 
1. да обавља вештачко осемењавање крава код индивидуалних пољопривредних 

произвођача, земљорадничке задруге и фарме на подручју општине Димитровград; 
2. да за осемењавање крава користи семе бикова из текуће рејонизације;    
3. да врши набавку семена за вештачко осемењавање, течног азота и навлака од 

овлашћених дистрибутера – специјалистичких центра за вештачко осемењавање; 
4. да на прописан начин изврши евидентирање вештачки осемењених крава плоткиња и 

да изда рачун у коме стоји име и HB број бика; 
5. да редовно врши повраћај технички неисправних мини туба и пајета дистрибутеру – 

специјалистичком центру за вештачко осемењавање, и да исту информацију доставља 
месечно надлежном Oдсеку.  

 
Члан 9. 

 Извршилац вештачког осемењавања се обавезују да Одсеку за пољопривреду и одрживи 
економски развој (у даљем тексту: надлежни Одсек) доставља месечне, шестомесечне и 
годишње извештаје. 
 Месечни извештаји о извршењу вештачког осемењавања од стране извршиоца у обавези 
су да садрже:  

1. списак свих власника чије су краве осемењене у предходном месецу по I II III пут,  
списак садржи: име и презиме, адреса становања власника односно носиоца 
пољопривредног газдинства, ветеринарско идентификациони број објекта (ID), 
идентификациони број краве (RS), име и HB број бика чије је семе коришћено за 
вештачко осемењавање; 

2. да обезбеди повратну информацију од стране корисника услуге вештачког 
осемењавања о успешности осемењавања и пријаву тељења и исте достави месечно. 

 Шестомесечни и годишњи извештаји о извршењу вештачког осемењавања од стране 
извршиоца у обавези су да садрже: 

1. списка извршиоца вештачког осемењавања; 
2. проценат стеоних од укупно осемењених; 
3. просечан индек осемењавања крава; 
4. проценат тешких порођаја код осемењених крава. 

 Месечни, шестомесечни и годишњи извештаји предаје се писарници Општине 
Димитровград и упућује се надлежном Одсеку. 
 Извршилац вештачког осемењавања се обавезују да надлежном Одсеку достави коначан 
списак бикова и каталошке копије селекционих карактеристика бикова сименталске расе и 
холштајн фризијске расе који ће се користити у осемењавању. 

 
Обавезе надлежног Одсека 

 
Члан 10.  

 Надлежни Одсек у складу са достављеним извештајима врши периодичну контролу и 
попис расположивих доза семена за вештачко осемењавање у контејнерима извршиоца са којим 
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је потписан Уговор. Контрола и попис се обављају уз одобрење и уз присуство представника 
извршиоца вештачког осемењавања. 
 

Права и обавезе корисника услуге вештачког осемењавања 
 

Члан 11. 
 Цена услуге вештачког осемењавања коју плаћа власник плоткиње извршиоцу формира се 
на основу цене услуге без зарачунате вредности семена.  
 Власник краве плоткиње услуга вештачког осемењавања плаћа само приликом првог 
покушаја осемењавања приликом другог и трећег покушаја је бесплатно.   
 За вештачко осемењавање крава на редовним линијама вештачког осемењавања, не 
наплаћује се надокнада за излазак на позив власника, а за вештачко осемењавање крава ван 
редовних линија вештачког осемењавања од власника краве плоткиње наплаћује се надокнада за 
излазак на позив власника. 
 При потписивању Уговора о субвенционирању вештачког осемењавања крава плоткиња, 
са фармом или земљорадничком задругом која има своју ветеринарску службу или потписан 
уговор са ветеринарском станицом/амбулантом не уговара се цена услуге. 

 
Члан 12. 

 Власник односно држалац краве плоткиње има право да у погледу особина изврши 
слободан избор бика са пријављеног списка уз  стручну сугестију доктора ветеринарске медицине 
који доноси коначну одлуку, власнику краве плоткиње сугестију за избор бика неможе да даје 
ветеринарски техничар. 
 Власник односно држалац краве плоткиње у случају стерилитета предузме лечење о свом 
трошку. 
 

Зајендничке обавезе  
 

Члан 13.  
 Општина Димитровград преко надлежног Одсека и извршилац вештачког осемењавања 
обавезују се да заједничким активностима организују едукацију и стручно усавршавање 
пољопривредника као и израду и поделу едукативног материјала из области репродукције 
домаћих животиња. 
 Општина Димитровград преко надлежног Одсека и извршилац вештачког осемењавања 
обавезују се да  да обавесте пољопривреднике о субвенционисању вештачког осемењавања 
крава на територији општине Димитровград. 

 
Члан 14. 

 Уговор о субвенционисању вештачког осемењавања потписује председник општине 
Димитровград, на основу захтева извршиоца вештачког осемењавања, који је у складу са овим 
Правилником и Програмом о субвенционисања пољопривредне производње за текућу годину. 
 Захтев се предаје на писарници Општине Димитровград и упућује се Одсеку за 
пољопривреду и одрживи економски развој. 
 Уговора о субвенционисању вештачког осемењавања крава плоткиња, између Општине 
Димитровград и овлашћеног извршиоца вештачког осемењавања из члана 6. Уговор се потписује 
сваке године за текућу календарску годину. 
 

Члан 14. 
 Извршиоци вештачког осемењавања који су користили субвенције за вештачко 
осемењавање Општине Димитровград, у обавези су да пре потписивања уговора изврше попис 
семена заједно са представницима надлежног Одсека и о томе да сачине записник. 
 

Члан 15. 
 Општина Димитровград неће потписивати уговор о субвенционисању вештачког 
осемењавања са досадашњим корисницима у случају да корисник није обављао своје обавезе у 
складу са потписаним уговором. 
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Члан 16. 
 У случају да се непоштују  одредбе овог правилника и потписаног Уговора о 
субвенционисању вештачког осемењавања крава плоткиња,  од стране извршиоца вештачког 
осемењавања Општина Димитровград исти може раскинути једнострано. 
 
 

II. УНАПРЕЂЕЊЕ РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ НАБАВКОМ 
 КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ОВНОВА  

 
Члан 17. 

Овим Правилником уређују се критеријуми о расподели квалитетних мушких приплодних 
грла у овчарству на територији општине Димитровград у циљу унапређења расног састава, а у 
складу са Програмом доделе робног кредита приплодних оваца на територији општине 
Димитровград (бр.06-53/09-I/12-8 од дана 30.10.2009. године, СО Димитровград). 

 
Члан 18. 

Општина Димитровград обавезује се да обезбеди средства буџетом за текућу годину, и да 
их определи, Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике на територији 
општине Димитровград за 2012 годину на име - Унапређење расног састава у овчарству набавком 
квалитетних приплодних овнова, за текућу годину. 

Општина се обавезује да изабере и  купи квалитетне приплодне овнове у раси коју 
определи надлежна Комисија за расподелу овнова. 
 

Члан 19. 
 Право на коришћење средства за унапређење расног састава у овчарству расподелом 
квалитетних приплодних овнова имају носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са 
територије општине Димитровград који су корисници робног кредита приплодних оваца у скалду 
са Правилником о коришћењу робног кредита приплодних оваца (бр.06-53/09-I/12-9 од дана 
30.10.2009. године, СО Димитровград). 
 

Члан 20. 
 Расподелу квалитетних приплодних овнова и избор држаоца спроводи Комисија за доделу 
робног кредита приплодних оваца формирана од стране председника општине Димитровград на 
основу Правилника о коришћењу робног кредита приплодних оваца.  
 

Члан 21. 
 Са изабраним држаоцима квалитетних приплодних овнова Општина Димитровград 
закључује уговор  којим се утврђују услови и начин коришћења набављених приплодних грла. 
 Уговор са изабраним држаоцем потписује председник општине на предлог Комисије за 
доделу робног кредита приплодних оваца. 

 
Члан 22. 

Држалац се обавезује уговором да ће држати овнове најмање две године према 
упутствима Одсека за пољопривреду и одрживи економски развој (у даљем тексту: надлежни 
Одсек), Општинске управе Димитровград.  

Држалац нема право да мушка приплодна грла која добије у циљу унапређења расног 
састава отуђи пре истека уговора.  

Члан 23. 
 Надлежни Одсек у складу са уговором врши периодичну контролу додељених овнова. 
Контрола се обављају уз одобрење и уз присуство држаоца. 
 

Члан 24.  
 У случају да се непоштују  одредбе потписаног Уговора о додели квалитетних приплодних 
овнова од стране држаоца, Општина Димитровград исти може раскинути једнострано. 
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III. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СЕЛЕКЦИЈЕ И МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У СТОЧАРСТВУ 
 

Члан 25. 
Овим Правилником уређују се критеријуми о субвенционисању рада основне селекцијске 

службе у сточарству на територији општине Димитровград.  
 

Члан 26. 
Општина Димитровград обавезује се да обезбеди средства буџетом за текућу годину, и да 

их определи,  Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике на територији 
општине Димитровград за 2012 годину на име -  Унапређење рада основне селекцијске службе и 
матичне евиденције у сточарству на територији општине Димитровград, за текућу годину. 
 

Члан 27. 
 Право на коришћење средстава имају установе и предузетници који су регистровани за 
вођење селекције и матичне евиденције по решењу Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде и обављају своју делатност на територији општине Димитровград спроводећи – 
Програм развоја и унапређења сточарства. 
 Програм мера који спроводи основна селекцијска служба мора да је у складу са Законом о 
сточарству (Сл.гл.41/9) и у складу са Програмом развоја и унапређења сточарства у Републици 
Србији за период 2008 – 2012. године.   
 

Члан 28. 
 Расподела субвенције основним селекцијским службама које раде на тероторији општине 
Димитровград, врши се на основу јавног конкурса. 
 Прилигом конкурисња основна селекцијска служба прилаже: 

1. Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде да су регистровани 
за обављање послова селекције и матичне евиденције у области сточарства. 

2. Уговор са Подручном селекцијском службом – Завод за пољопривреду Пирот.  
3. Петогодишњи Програм развоја и унапређења сточарства на територији општине 

Димитровград и у складу са њим једногодишњи Програм развоја и унапређења 
сточарства на територији општине Димитровград. 

4. Комисијски записник о одржаној селекцијској смотри са RB бројевима који је потписан и 
оверен печатом од стране: Основне селекцијске службе; Подручне селекцијске службе 
– Завод за пољопривреду Пирот; Републичке селекцијске службе – Институт за 
сточарство, Београ – Земун. 

 Необходна документација за конкурисање на јавни конкурс се предаје на писарници 
Општине Димитровград и упућује се Одсеку за пољопривреду и одрживи економски развој. 
 

Члан 29. 
 Одлуку о додели субвенције доноси Председник општине Димитровград, на основу 
спроведеног конкурса и у складу са Програмом о субвенционисању пољопривредне производње. 
 

Члан 30. 
 На основу представљене документације Основне селекцијске службе могу да остваре 
субвенцију: 

- за свако грло у говедарству које је уведено у производни запат из 2011 и 2012 године у 
висини од 800 динара на годишњем нивоу, 

- за свако грло у овчарству које је уведено у производни запат из 2011 и 2012  године у 
висини од 200 динара на годишњем нивоу. 

 
 

IV. НАДЗОР  
 

Члан 31. 
За техничко извршење овог Правилника надлежан је Одсек за пољопривреду и одрживи 

економски развој, Општинске управе Општине Димитровград. 
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V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   
 

Члан 32. 
 Измена Правилника врши се по процедури по којој је и донет и у складу са Програмом .  
 

Члан 33. 
 Правилник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли СО-е Димитровград а 
објавиће се и у Службеном листу града Ниша. 
 
 
 
Број: 06-10/12-I/29-19 
У Димитровграду, 24.02.2012. године. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                                       ПРЕДСЕДНИК   
                                          Зоран Геров 


