
На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени
гласник РС 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16)  и  Програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја града Пирота за 2022.годину у граду Пироту, на који је сагласност
дало  Министарстсво пољопривреде, шумарства и водопривреде и усвојила Скупштина града Пирота на
седници од 25.02.2022 године, Градска управа града Пирота расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ГОВЕДАРСТВУ (ВЕШТАЧКО 

ОСЕМЕЊАВАЊЕ КРАВА И ЈУНИЦА) ЗА  2022 ГОДИНУ

I. Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем
и производњом на територији града Пирота, да поднесу захтев за регресирање репродуктивног
материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) за  2022.годину.

II. Висина, намена средстава и временски оквир јавног позива:
За реализацију јавног позива предвиђен је укупан износ од 3.000.000,00 динара.
Регресирају се трошкови за репродуктивни материјал у говедарству у износу од 2.000,00 динара
по грлу за прву оплодњу.
Јавни позив је отворен од 01.11.2022.године и траје до утрошка средстава.
За сва осемењавања извршена од 01.11.2021.године до 31.10.2022.године подноси се један захтев
у периоду од 01.11.2022.године  до 10.11.2022.године.

III. Право коришћења средстава из поглавља II може остварити:

-  пољопривредно  газдинство  (физичка  и  правна  лица)  уписано  у  Регистар  пољопривредних
газдинстава са активним статусом, под условом да; 

- је пребивалиште и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Пирота

- грла за која се подноси захтев за коришћење регреса за вештачко осемењавање крава и јуница
морају  да  буду  у  власништву  подносиоца  захтева,  односно  носиоца   газдинства  или  члана
пољопривредног газдинства подносиоца захтева, односно носиоца газдинства;

            Захтев за коришћење регреса за вештачко осемењавање крава и јуница може се поднети  почев од
01.11.2022.године до 10.11.2022.године, односно од отварања јавног позива

IV.  Образац  захтева  за  регресирање  репродуктивног  материјала  у  говедарству  се  преузима  на
шалтеру за информације у услужном центру Градске управе града Пирота.

              
            
                                  

 Уз попуњен захтев се доставља:

                               -    фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства;

– фотокопија  потврде  о  статусу  пољопривредног  газдинства  за  2022.годину



(прибавља се у управи за трезор);

– фотокопија   извода  из  регистра   пољопривредних  газдинстава  -подаци  о
пољопривредном газдинству за 2022.г. (прибавља се у управи за трезор);

                            
                              -   фотокопија извода из регистра животиња за 2022.г. (прибавља се у управи за    

трезор);

                             -    фотокопија извода из биљне производње за 2022.г. (прибавља се у управи за трезор);

                             -    фотокопија уговора о закупу, уколико је земља уписана у регистар биљне 
            производње узета у закуп или на уступање на коришћење (закуподавац мора да има 

                       измирен порез на имовину на дан провере по службеној дужности);

– фотокопија текућег рачуна на који ће бити извршена уплата;

– фотокопија пасоша за говеда ;

– фотокопија  картона  за  вештачко  осемењавање   крава  који  мора  бити  уредно
попуњен и  на коме између осталог  треба да пише датум осемењавања, ХБ број
бика и име бика (издаје ветеринар);

– фотокопија  рачуна са пуним износом за вештачко осемењавање (издаје ветеринар)

– уверење  локалне  пореске  администрације  о  измиреном  порезу  на  имовину  за
подносиоца захтева или закуподавца уколико је земљиште подносиоц захтева узео
у закуп (уверење по службеној дужности прибавља стручна служба).

      
           V.Начин достављања захтева:

Захтев са потребном документацијом доставити лично на шалтеру 1 и 2 у услужном центру
градске управе Пирот или у писарници у канцеларији бр.4 на првом спрату у згради Градске
управе Пирот у улици Српских Владара бр.82.
Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења.Непотпуни, неблаговремени и захтеви који
не испуњавају услове из поглавља III овог јавног позива, неће се разматрати. 

          VI.Јавни позив ће бити објављен на сајту града Пирота www.pirot.rs, огласној табли Градске   
     управе града Пирота, локалном листу „Слобода“ и месним канцеларијама.

         VII.Детаљније информације могу се добити у канцеларији бр.41  на трећем спрату и бр.15 на    
првом спрату зграде градске  управе града Пирота у улици Српских Владара бр.82 или на 
телефон 010 305-541 и 305-515 сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова,  за све време трајања 
јавног  позива.

          III Број:02-320/690 -2022
          Датум: 26.10.2022.год.                                                                        НАЧЕЛНИК            
                                                                                          Градске управе града Пирота
                                                                                                   ________________
                                                                                                      Саша Јовановић

http://www.pirot.rs/


       


