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На основу Програма мера подршке спровођењу пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Прибој за 2017. годину, број 02-30, који је Скупштина општине Прибој 
усвојила 24.05.2017. године, Председник општине Прибој расписује  

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за регресирање вештачког осемењавања говеда 
 

Расписује се јавни позив за регресирање вештачког осемењавања говеда на подручју 
општине Прибој у 2017. години, у укупном износу од 2.400.000,00 динара. 

 
Општина Прибој ће регресирати вештачко осемењавање у износу од 1.600,00 динара по 

грлу (100% од економске вредности вештачког осемењавања) с тим да је максимални износ 
регресирања по једном кориснику 8.000,00 динара (максимално 5 грла) за 2017. годину. 

 
Општи услови који су неопходни подносиоцу захтева за остваривање права на овај регрес 

су следећи: 
(1) да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са посебним прописом 

којим се уређује Регистар пољопривредних газдинстава, као носилац регистрованог 
пољопривредног газдинства и да се налази у активном статусу. 

Доказ: Потврда о активном и комерцијалном статусу газдинства (Управа за трезор) 
(2) да има отворен наменски рачун за пољопривреду  
Доказ: Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - образац бр.1 
(3) да има пребивалиште на територији општине Прибој  
Доказ: копија личне карте или очитана биометријска лична карта 
(4) да поседује пасош за грло а које подноси захтев за регрес 
(5) да поседује рачун или картон (потврда) о извршеном вештачком осемењавању издат од 

стране ветеринарске станице или амбуланте 
 
НАПОМЕНЕ: 
 Јавни позив за регресирање вештачког осемењавања отворен је од 15.06.2017. године, a 

захтеви ће се примати и регреси исплаћивати до утрошка средстава опредељених за ову намену. 
 Захтев за регрес се преузима и попуњава приликом предаје документације. 
 Захтеви за подстицаје се преузимају у канцеларији бр. 38 и попуњавају приликом 

предаје документације. Надлежни орган за пољопривреду ће прегледати поднети захтев и дати 
сагласност о испуњености услова из Јавног позива. Приликом предаје, сваком захтеву ће се 
доделити редни број, са датумом и временом пријема.  

Напомена: Захтеви се примају до утрошка планираних средстава.  
 Пренос средстава за регресе по одобреним захтевима вршиће се током 2017. године. 
 Регресирају се рачуни искључиво из 2017. године. 
 Средства за регресе се исплаћују по реду подношења захтева. 
 Подносилац захтева може остварити регрес највише за 5 грла, а регрес се одобрава само 

за прво осемењавање. 
За детаљније информације о конкурсу, као и за предају захтева за субвенције 

заинтересовани се могу јавити у Општинску управу, у канцеларију бр 38, или на телефон 033 
2452341, локал 123, сваког радног дана од 08 до15 часова. 

 
01 број 320-1/2017      Председник општине Прибој 
Прибој, 12.06.2017. године       Лазар Рвовић  
       

 


