
ПРЕДЛОГ 

На основу члана 38. став 5. члана 39. став 3. и члана 53. став 2. Закона о 

сточарству („Службени гласник РС”,  број 41/09), 

 

Министар пољопривреде, шумарства  и водопривреде, доноси 

 
ПРАВИЛНИК  

о условима у погледу простора, опреме и стручног кадра 

за обављање вештачког осемењавања и садржини и начину вођења 

регистра извођача вештачког осемењавања 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим правилником се прописује услови у погледу простора, опреме и стручног 

кадра за обављање вештачког осемењавања и садржини и начину вођења регистра 

извођача вештачког осемењавања. 

 

II. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И СТРУЧНОГ КАДРА 

 

Члан 2. 

 Извођач вештачког осемењавања за смештај сперме за вештачко осемењавање 

мора да поседује просторију за смештај контејнера у којима се чува сперма само једне 

врсте животиња, и то тако да се у једном канистеру за дубоко замрзавање налази 

сперма само једне расе приплодњака. 

  

 Просторија из претходног става мора: 

 

1) да је изграђена од чврстог материјала; 

2) да су подови и зидови од глатких површина и од водоотпорног материјала, 

који се може лако чистити и дезинфиковати; 

3) да има водовод и канализацију; 

4) да је прикључена на електричну мрежу; 
5) да има природну и вештачку светлост; 

6) да има рачунарску опрему за вођење евиденције о дистрибуцији сперме и 

резултатима осемењавања. 

 

Члан 3. 

  

 Извођач вештачког осемењавања мора да поседује опрему за:  

1) чување и складиштење сперме; 

2) унос сперме у репродуктивне органе плоткиње у складу са врстом домаћих 

животиња код које врши вештачко осемењавање. 

 

Члан 4. 

 

 Извођач вештачког осемењавања за извођење вештачког осемењавања мора да 

има у сталном радном односу запосленог најмање једног дипломираног ветеринара. 



  

Члан 5. 

 Осемењавањем у свом стаду се могу бавити одгајивачи који имају уверење о 

оспособљености за извођење вештачког осемењавања (у даљем тексту: осемењивачи). 

 Осемењивачи морају имати уговор са извођачем вештачког осемењавања за 

контролу вештачког осемењавања. 

 Осемењивач има право набавке сперме од извођача вештачког осемењавања, 

дистрибутивног центра или центра за репродукцију и вештачко осемењавање у складу 

са одгајивачким програмом, о чему извештава извођача вештачког осемењавања. 

 

Члан 6. 

Оспособљавање осемењивача обављају за то овлашћене средње-школске и 

високо-школске установе које се баве образовањем ветеринара, ветеринарски 

институти, ветеринарско-специјалистички заводи и центри за репродукцију и вештачко 

осемењавање, која испуњавају услове утврђене овим правилником (у даљем тексту 

Центри за обуку). 

 Овлашћење из става 1. овог члана издаје Министарство ако се утврди да Центар 

за обуку има: 

- одговарајући наставни простор за извођење теоретског и практичног дела обуке, 

- опрему за извођење теоретског и практичног дела обуке, 

- наставно, научно или стручно особље, 

- програм оспособљавања из којег се јасно види да се обрађују следећа наставна 

подручја: 

1. Процедура инсеминације 

2. Поступак са замрнутом/одмрзнутом спермом 

3. Основе анатомије полних органа 

4. Откривање полног жара (еструса) и момента инсеминације 

5. Теоретске основе синхронизација еструса и програмирано осемењавање 

 

Члан 7. 

 Испуњавање прописаних услова за добијање овлашћења из члана 6. утврђује 

стручна комисија коју именује министар. 

 Комисија из претходног става о обављеном прегледу саставља записник и 

предлог за добијање овлашћења. 

 На основу записника и предлога комисије министар решењем издаје овлашћење. 

 

III САДРЖИНА И НАЧИН ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ИЗВОЂАЧА ВЕШТАЧКОГ 

ОСЕМЕЊАВАЊА 

 

Члан 8. 

 Регистар садржи следеће податке: 

1) редни број уписа у Регистар; 

2) број и датум решења о упису у Регистар привредних субјеката, 

односно у други одговарајући регистар; 

3) назив и седиште, матични број, ПИБ, текући рачун, број телефона, 

и електронску адресу правног лица; 

4) име и презиме одговорног лица у правном лицу; 

5) датум издавања  и број решења министра о испуњености услова за обављање  



ветеринарске делатности; 

6) број лица и звање запослених на пословима извођења вештачког осемењавања који 

су утврђени решењем министра о испуњености услова за обављање ветеринарске 

делатности; 

7) број осемењивача који имају уговор са извођачем вештачког осемењавања; 

8) број приплодних домаћих животиња на територији рада извођача вештачког 

осемењавања;  

9) о промени података, ако је дошло до промене; 

10) број и датум решења о упису, односно решења о брисању из Регистра; 

11) датум уписа у Регистар. 

 

Члан 9. 

 Регистар се води у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (у 

даљем тексту: Министрство) у електронском облику. 

 Регистар се може водити и у облику регистарске књиге на основу података из 

Регистра. 

 Регистарска књига састоји се из регистарских уложака који се формирају за 

сваког извођача вештачког осемењавања.  

 У једном регистарском улошку могу се водити подаци само за једног извођача 

вештачког осемењавања. 

 Регистарски улошци нумерисани су бројевима који одговарају редном броју 

уписа у Регисар, који се води у електронској форми. 

 У регистарски уложак улаже се документација која се прилаже уз захтев за упис, 

промену података и брисање из Регистра. 

 Документа која се подносе уз захтев за упис чине саставни део Регистра и чувају 

се трајно у складу са прописима којима се уређује архивска грађа. 

 

Члан 10 . 

 У Регистар се уписују и промене података. 

 Правно лице дужно је да сваку промену података уписаних у Регистар пријави 

Министарству у року од 15 дана од настале промене и приложи доказ о томе, осим из 

члана 8. став 1. тачке 8) чије стање се региструје једном годишње. 

  

Члан 11. 

 Лице овлашћено за вођење Регистра дужно је да чува Регистар и податке за упис 

у Регистар на начин којим се обезбеђује заштита од злоупотреба, оштећења и уништења 

Регистра. 

 Увид у регистар врши се уз обавезно присуство лица из става 1. овог члана. 

 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12.  

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објвљивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

 

 

Министар 

Проф. др Драган Гламочић 



Образац бр 1 

Захтев за упис у Регистар извођача вештачког осемењавања 

I 

А) Подаци о подносиоцу захтева 

Назив и седиште правног лица  

Број телефона  

Електронска адреса (e-mail)  

Матични број  

Порески идентификациони број (ПИБ)  

Текући рачун и назив банке  

Име и презиме одговорног лица   

Датум издавања  и број решења 

министра о испуњености услова за 

обављање  ветеринарске делатности 

 

Број лица и звање запослених на 

пословима извођења вештачког 

осемењавања  

 

Број осемењивача који имају уговор са 

извођачем вештачког осемењавања 

 

Број приплодних домаћих животиња на 

територији рада извођача вештачког 

осемењавања 

 

 

II 

Б) Врста промене 

  

  

 

 

      У______________________                               Подносилац захтева   

                                                                      

Дана:___________________                        ____________________________________ 

                                                                 (потпис овлашћеног лица оверен печатом) 

 
Уз захтев се подноси:  

1) решење министра о испуњености услова за обављање  ветеринарске делатности; 

2) доказ да је подносилац захтева уписан у Регистар привредних субјеката, односно у други одговарајући регистар; 

 


