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'' брпј 142/14 и 103/15),Сагласнпсти Минисрства ппљппривреде и
защтите живптне средине бр.320-00-03048/2016-09 пд 06.04.2016 гпдине, Одлуке п бучету
ппщтине Пријеппље (''Службени гласник ппщтине Пријеппље'' бр. 17/2015 oд 30.12.2015
гпдине ), Прпграмa развпја ппљппривреде за 2016. гпдину бр.320-9/16 пд 25.02.2016
гпдине, Закљушкa п измени Прпграмa развпја ппљппривреде за 2016. гпдину брпј 3209/16-1 пд 04.04.2016 гпдине, шлана 46. и 47. Закпна п лпкалнпј сампуправи, (''Службени
гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014-др.закпн), шлана 61. и 63. Статута ппщтине Пријеппље
(''Службени гласник ппщтине Пријеппље'', бр. 4/09 и 12/14) и шлана 52. Ппслпвника
Опщтинскпг већа ппщтине Пријеппље (''Службени гласник ппщтине Пријеппље'', бр. 6/12 ,
1/15 и 14/16 ), Опщтинскп веће ппщтине Пријеппље је на седниици пдржанпј 16.09.2016.
гпдине дпнелп :
ПРАВИЛНИК
п пствариваоу права на регрес за репрпдуктивни материјал-првп вештачкп
oсемеоаваое у 2016. гпдини
Члан 1.
Овим правилникпм утврђује се нашин расппделе средстава пбезбеђених у бучету
ппщтине Пријеппље за 2016. гпдину за регрес за репрпдуктивни материјал-вещташкп
псемеоаваое, ппщти услпви, критеријуми и ппступак дпделе, те права и пбавезе
кприсника регреса за вещташкп псемеоаваое.
Средства за спрпвпђеое мера ппдстицаја руралнпг развпја, регреса за
репрпдуктивни материјал-вещташкп псемеоаваое, пбезбеђена су у Бучету Oпщтине
Пријеппље у разделу 4.05, ппзиција 68, екпнпмска класификација 451-субвенције,
функција 421 и Прпгрампм ппдрщке за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и пплитике
руралнпг развпја на теритприји ппщтине Пријеппље за 2016. гпдину, дефинисана у висини
1.000.000,00 динара.
Члан 2.
Кприсници регреса кпристе финансијска средства из бучета ппщтине дп утрпщка
средстава кпја су ппредељена за пву намену, у складу са Прпгрампм ппдрщке за
спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг развпја на теритприји
ппщтине Пријеппље за 2016. гпдину.
Члан 3.
Опщтина Пријеппље регресира деп трпщкпва за репрпдуктивни материјалвещташкп псемеоаваое у изнпсу пд:
1.500,00 динара – за псемеоаваое јуница и плпткиоа из щирпке пппулације,
2.000,00 динара – за псемеоаваое уматишених јуница и плпткиоа сименталске
расе.

Регрес се дпдељује накпн првпг псемеоаваоа грла, једнпкратнп у тпку гпдине.
Члан 4.
Правп на пствариваое регреса из шлана 3.став 1. пвпг Правилника имају:
- Одгајиваши крава/јуница са пребивалищтем на теритприји ппщтине Пријеппље,
- нпсипци,пднпснп,шланпви регистрпванпг ппљппривреднпг газдинства на теритприји
ппщтине Пријеппље.
Регреси се исплаћују на наменски текући рашун кприсника ппдстицаја птвпрен кпд
ппслпвне банке, а исплата регреса се врщи пп редпследу ппднпщеоа захтева.
Члан 5.
За пствариваое
дпкументацију:

регреса

ппљппривредни

прпизвпђаш

дпставља

следећу

захтев/пбразац за регресираое репрпдуктивнпг материјала за вещташкп
псмеоаваое крава,
фптпкппију лишне карте нпсипца ппљппривреднпг газдинства,
фптпкппију наменскпг текућег рашуна,
пптврду п активнпм статусу ппљппривреднпг газдинства за 2016. гпдину,
пптврду паспща за псемеоенп грлп,
картпн за вещташкп псемеоаваое крава, издат пд стране пвлащћенпг изврщипца
вещташкпг псемеоаваоа,
пптврду за уматишена грла и приплпдни ппдмладак, издату пд селекцијке службе.

Пптврду п активнпм статусу ппљппривреднпг газдинства и пптврду за уматишена
грла и приплпдни ппдмладак издату пд селекцијке службе, ппднпсилац захтева ппднпси
самп приликпм првпг захтева у тпку календарске гпдине. Накпн првпг ппднпщеоа
дпкументације ппднпсилац предаје пријаву/пбразац и картпн за вещташкп псемеоаваое
крава, издат пд стране пвлащћенпг изврщипца вещташкпг псемеоаваоа за нпвп
псемеоене краве.
Члан 6.
Захтеве/пријаве за пствариваое права на регрес за првп вещташкп псемеоаваое у
2016. гпдини , ппднпсе се 10 дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм гласнику ппщтине
Пријеппље дп 31.11.2016. гпдине, прекп писарнице ОУ Пријеппље и упућује се Служби за
ппљппривреду .
Члан 7.

Служба за ппљппривреду ,захтеве за пствариваое права на регрес дпставља
Кпмисији ради разматраоа и струшне пцене ппднетих захтева.
Кпмисију из става 1.пвпг шлана ппсебним Рещеоем пбразује Председник ппщтине
у рпку пд 10 дана пд дана ступаоа на снагу пвпг Правилника.
Рещеоем п пбразпваоу Кпмисије утврђује се брпј шланпва и састав Кпмисије.
Задатак Кпмисије је:
-сашини текст јавнпг ппзива ради исплате регреса за репрпдуктивни материјал за
вещташкп псемеоаваое,
-разматра ппднете захтеве и предлаже Служби бучета предлпг за исплату регреса,
-саставља извещтај п ппднетим захтевима и пдпбреним средствима,
-пбјављује листу кприсника кпјима је пдпбренп правп на регрес на званишнпј
интернет адреси ппщтине Пријеппље и пгласнпј табли Опщтинске управе ппщтине
Пријеппље.
-Жалба на пбјављену листу кприсника кпјима је пдпбренп правп на регрес мпже се
изјавити Опщтинскпм већу у рпку пд 15 дана пд дана пбјављиваоа листе .
Члан 8.
Опщтина Пријеппље ће прекп надлежних служби Опщтинске управе, у сарадои са
изврщипцима вещташкпг псемеоаваоа, давати инфпрмације и едукпвати
ппљппривреднике, израдити и врщити ппделу едукативнпг материјала из пбласти
репрпдукције дпмаћих живптиоа, инфпрмисати ппљппривреднике п субвенципнисаоу
вещташкпг псемеоаваоа грла на теритприји ппщтине Пријеппље.
Члан 9.
Средства за регресираое репрпдуктивнпг материјала, за вещташкп псемеоаваое
крава, исплаћују се дп утрпщка средстава предвиђена шланпм 1. став 2. пвппг Правилника.
Члан 10.
Административне ппслпве за спрпвпђеое пвпг Правилника надлежна је Служба за
ппљппривреду ппщтинске управе Опщтине Пријеппље.
Члан 11.
Правилник ступа на снагу данпм дпнпщеоа, а пбјавиће се у ''Службенпм гласнику
ппщтине Пријеппље''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Драгпљуб Зиндпвић
Брпј: 320-109 /16
Дана: 16.09.2016. гпдине
Пријеппље

