
 
 

                                                                                                                       
РепубликаСрбија  
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
Председник оштине 
Број: 400-107/2021. 
16.09. 2021.године.  
В Л А С О Т И Н Ц Е  
 
 
  На основу члана 44. Став.1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), у вези 
са чланом 17. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. 
гласник РС“, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), сагласности Министарста 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 320-00-03312/2021-09 од 31.05.2021.  
године, Одлуке о буџету општине Власотинце („Сл.гласник града Лесковца“ број 
47/2020), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја општине Власотинце 01 бр.06-64-2/2021  од  12.07.2021. 
године, председник општине Власотинце, расписује 
 
 

Ј А В Н И  П О З И В 
ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА – РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ 

МАТЕРИЈАЛ (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ) У 2021.ГОДИНИ 
 
 
 Предмет јавног позива је расподела средстава намењених за спровођење 
мера подстицаја у пољопривреди и руралном развоју – регрес за репродуктивни 
материјал за вештачко осемењивање, која су опредељена Одлуком о буџету општине 
Власотинце за 2021.годину („Сл. гласник града Лесковца“ број 47/2020) у разделу 5 , 
функција 421-ПА0001 Подршка за пољопривредну политику локалне заједнице–
Субвеницје у пољопривреди за вештачко осемењивање, позиција 61/0, економска 
класификација 451-текуће у висини од 700.000,00 динара.  
 
 Општина Власотинце регресира део трошкова за репордуктивни материјал –
вештачко осемењивање, у износу од:  

- 1.200,00 динара – за осемењавање говеда;  
-    800,00 динара – за осемењавање свиња. 

 
Право на остваривање регреса имају: 
 
Носиоци, односно чланови регистрованог пољопривредног газдинства на 

територији општине Власотинце – одгајивачи крава /јуница и свиња. 
 
 Регреси се исплаћују на наменски текући рачун корисника подстицаја отворен 
код пословне банке..  
 
 Исплата регреса се врши по редоследу подношења захтева до утрошка 
планираних средстава.  
 
 За остваривање регреса носилац или члан пољопривредног газдинства 
доставља следећу документацију: 

- Захтев /образац за регресирање репродуктивног материјала за вештачко 
осемењиавање; 

- Фотокопију личне карте носиоца пољопривредног газдинства; 
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- Картон за вештачко осемењавање (признаница) издат од стране овлашћеног 
извршиоца вештачког осемењавања о извршеном плаћању за вештачко 
осемењавање у периоду од 01.12.2020 године до 31.12.2021.године; 

- Фотокопију наменског текућег рачуна. 
- Фотокопију потврде о активном статусу пољ.газдинства 
 
Захтеви за остваривање права на регрес за прво вештачко осемењавање у 

2021.години, подноси се, преко писарнице УО Власотинце и упућују Служби  за 
пољопривреду ради разматрања и стручне оцене поднетих захтева, која доставља 
Комисији мишљење и предлог Одлуке по захтеву.  
 
 Непотпуни захтеви неће бити узети у разматрање. 
 
 Општина Власотинце ће преко надлежних служби Општинске управе, у 
сарадњи са извршиоцима вештачког осемењавања, давати информације и едуковати 
пољопривреднике, израдити и вршити поделу едукативног материјала из области 
репродукције домаћих животиња, информисати пољопривреднике о субвенциони-
сању вештачког осемењивања грла на територији општине Власотинце.  
 
 
 
         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
       _________________________ 
             Братислав  Петровић 
 


