PЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
БРОЈ:320-109/16
ДАНА:05.10.2016.гпд
ПРИЈЕПОЉЕ
На пснпву Закпна п ппдстицајима у ппљппривреди и руралнпм развпју (,,Сл.гласник РС“,
бр.10/13), Закпна п измени и дппуни закпна п ппдстицајима у ппљппривреди и руралнпм
развпју/,,Сл.гласник РС,, бр142/14 И 103/15/,Сагласнпсти Министарства ппљппривреде и защтите
живптне средине БР.320-00-03048/2016-09 пд 06.04.2016.гпд. 06.04.2014.гпд, Одлуке п бучету
ппщтине Пријеппље(,,Сл.гласник ппщтине Пријеппље“, бр.17/2015пд 30.12.2015гпд./Прпграма
развпја ппљппривреде за 2016гпд.бр.320-9/16 пд 25.02.2016.гпд.,Закљушка п изменама Прпграма
развпја ппљппривреде за 2016.гпд.бр.320-9/16-1пд 04.04.2016.гпд.шлана 46.и 47.Закпна п
лпкалнпј сампуправи/Сл.гласник РС бр.129/07 и 83/2014и др.закпн/шлан 61. и 63.Статута ппщтине
Пријеппље/,,Сл.гласник ппщтине Пријеппље,, бр.4/09 и 12/14/и шлана 52.Ппслпвника Опщтинскпг
већа ппщтине Пријеппље/,,Сл.гласник ппщтине Пријеппље,,бр.6/12,1/15 и 14/16,/ и Правилника
п пствариваоу права на регрес за репрпдуктивни материјал-првп вещташкп псемеоаваое у 2016.
гпдини (брпј 320-109/16 пд 16.09.2016 гпдине), председник ппщтине Пријеппље расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
За дпделу средстава - регрес за репрпдуктивни материјал-првп вештачкп псемеоаваое у 2016.
гпдини

Предмет јавнпг ппзива је расппдела средстава намеоених за спрпвпђеое мера
ппдстицаја руралнпг развпја, регрес за репрпдуктивни материјал за вещташкп
псемеоаваое,кпја су ппредељена Одлукпм п бучету ппщтине Пријеппље(,,Сл.гласник
ппщтине Пријеппље“, бр.17/2015) у разделу 4.05, ппзиција 68, екпнпмска класификација
451-субвенције и функција 421и Прпграма ппдрщке за спрпвпђеое ппљппривредне
пплитике и пплитике руралнпг развпја на теритприји ппщтине Пријеппље за 2016.гпд у
висини пд 1.000.000,00 динара.
Општина Пријепоље регресира део трошкова за репродуктивни материјалвештачко осемењавање у износу од:
1.500,00 динара – за осемењавање јуница и плоткиња из широке
популације.
2.000,00 динара – за осемењавање уматичених јуница и плоткиња
сименталске расе.
Регрес се додељује након првог осемењавања грла, једнократно у току године.
Право на остваривање регреса имају:
- одгајивачи крава/јуница са пребивалиштем на територији општине Пријепоље,

- носиоци, односно чланови регистрованог пољопривредног газдинства на
територији општине Пријепоље.
Регреси се исплаћују на наменски текући рачун корисника подстицаја отворен код
пословне банке и исплата регреса се врши по редоследу подношења захтева до
утрошка планираних средстава .
За остваривање
документацију:

регреса

пољопривредни

произвођач

доставља

следећу

захтев/образац за регресирање репродуктивног материјала за вештачко
осемењавање крава;
фотокопију личне карте носиоца пољопривредног газдинства
фотокопију наменског текућег рачуна
потврду о активном статусу пољопривредног газдинства за 2016 годину
потврду пасоша за осемењено грло
картон за вештачко осемењавање крава, издат од стране овлашћеног
извршиоца вештачког осемењавања;
потврду за уматичена грла и приплодни подмладак, издату од селекцијске
службе;
Потврду о активном статусу пољопривредног газдинства и потврду за уматичена
грла и приплодни подмладак издату од селекцијке службе, подносилац захтева подноси
само приликом првог захтева у току календарске године. Након првог подношења
документације подносилац предаје пријаву/образац и картон за вештачко осемењавање
крава, издат од стране овлашћеног извршиоца вештачког осемењавања за ново
осемењене краве.
Захтеви-пријаве за остваривање права на регрес за прво вештачко осемењавање
у 2016. години , подносе се од 05.10.2016 до 30.11.2016. године, преко писарнице ОУ
Пријепоље и упућују Служби за пољопривреду ,која доставља Комисији ради разматрања
и стручне оцене .
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Општина Пријепоље ће објавити листу корисника којима је одобрено право на
регрес на званичној интернет адреси општине и огласној табли општине Пријепоље .
Жалба на објављену листу корисника којима је одобрено право на регрес може се
изјавити Општинском већу у року од 15 дана од дана објављивања листе.
Јавни позив ће бити објављен на огласној табли и сајту општине Пријепоље.
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