
 
 
 

 
 
Република Србија 
Град Крагујевац 
Градско веће 
Број: 320-80/19-V 
Датум: 22. март 2019.године 
К р а г у ј е в а ц 
 
 

Градско веће на основу члана 2. став 1. тачка 33. и члана 34. Одлуке о Градском већу 
(''Службени лист града Крагујевца”, број 25/15-пречишћен текст), члана 35. Пословника о раду 
Градског већа (''Службени лист града Крагујевца”, број 23/16), Решења Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању претходне сагласности на Предлог програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје 
територије града Крагујевца за 2019. год. број 320-00- 887/2019-09 од 20.02.2019 године и 
поглавља II тачка 2.1.12 Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за подручје територије града Крагујевца за 2019. годину број 320-58/19-V од 8. 
марта 2019. године, на седници одржаној 22. марта 2019.године доноси 

 
 

О Д Л У К У 
о објављивању Јавног позива за подношење захтева за регресирање дела трошкова 

 за прво вештачко осемењавање крава и јуница са „HB” бројем 
 
                                                                      

I Објављује се Јавни позив за подношење захтева за регресирање дела трошкова за прво 
вештачко осемењавање крава и јуница са „HB” бројем. 

Планирана средства за ове намене су 2.000.000,00 динара. 
Власнику уматичене краве са „HB” бројем или јунице чија мајка има „HB” број, исплаћиваће 

се на име регреса за прво вештачко осемењавање 2.000,00 динара по приплодном грлу. 
 
II Средства за реализацију ове одлуке планирана су Одлуком о буџету града Крагујевца за 

2019. годину ("Службени лист града Крагујевца", број 32/18) у оквиру раздела 12 – Градска управа 
за привреду, Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0002 – Мере 
подршке руралном развоју, Функција 421 – Пољопривреда, Економска класификација 451 – 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, број апропријације 196, 
предвиђена Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за подручје територије града града Крагујевца за 2019. годину број 320-58/19-V од 8. марта 
2019. године у поглављу II. тачка 2.1. Назив и шифра мере: 100.1 – Регреси, шифра инвестиције 
100.1.1. – Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) и распоређена су у 
поглављу II тачки 1. Програма о распореду субвенција за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца у 2019 години број 320-78/19-V 
од 22. марта  2019. године, у износу 2.000.000.00 динара. 

 
III Исплата средстава се врши на основу решења Градоначелника, након спроведеног 

управног поступка. 
 

IV Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет страници града Крагујевца: 
www.kragujevac.rs  и месним канцеларијама на сеоском подручију. 
 

            V Текст Јавног позива за подношење захтева за регресирање дела трошкова за прво 
вештачко осемењавање крава и јуница са „HB” бројем, саставни је део ове одлуке. 
 

   VI За реaлизацију ове одлуке задужује се Градска управа за привреду.  
 

 
 

http://www.kragujevac.rs/


 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

      Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 2. став 1. тачка 33. и члану 
34. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца”, број 25/15-пречишћен текст), којим 
је прописано да Градско веће, обавља и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама 
Скупштине града и другим актима, члану 35. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист 
града Крагујевца”, број 23/16), којим је прописано да Веће у вршењу послова из своје надлежности 
доноси: одлуке, пословник, правилнике, наредбе, упуства, решења, закључке, препоруке, планове, 
програме и друга акта у складу са законом, статутом, Одлуком о Градском већу и Пословником о 
раду Градског већа, Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању 
претходне сагласности на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца за 2019. год. број 320-00- 
887/2019-09 од 20.02.2019 године, поглавља II  тачка 2.1.12 Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца за 
2019. год. број 320-58/19-V од 8.3.2019. године, којим је прописано да Градско веће доноси одлуку 
о расписивању јавног позива. 
 
               Разлог за доношење ове одлуке је да се кроз исплату регреса за прво вештачко 
осемењавање, подстиче осемењавање уматичених грла квалитетним семенским материјалом, а 
све у циљу побољшања сточног фонда крава и јуница, као и повећавање производње млека и 
јунећег меса. 
                Средства за реализацију ове одлуке планирана су Одлуком о буџету града Крагујевца за 
2019. годину ("Службени лист града Крагујевца", број 32/18) у оквиру раздела 12 – Градска управа 
за привреду, Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0002 – Мере 
подршке руралном развоју, Функција 421 – Пољопривреда, Економска класификација 451 – 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, број апропријације 196, 
предвиђена Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за подручје територије града града Крагујевца за 2019. годину број 320-58/19-V од 8. марта 
2019. године у поглављу II тачка 2.1. Назив и шифра мере: 100.1 – Регреси, шифра инвестиције 
100.1.1. – Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) и распоређена су у 
поглављу II тачки 1. Програма о распореду субвенција за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца у 2019 години број   320-78/19-
V од  22. марта  2019. године, у износу 2.000.000.00 динара. 
 
  
 
 

                               ПРЕДСЕДНИК, 
 

                       Радомир Николић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Градско веће, на основу Одлуке о објављивању Јавног позива за подношење захтева за 
регресирање дела трошкова за прво вештачко осемењавање крава и јуница са „HB” бројем број 
320-80/19-V од  22.  марта  2019. године, расписује  
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
 за подношење захтева за регресирање дела трошкова 

 за прво вештачко осемењавање крава и јуница са „HB” бројем 
 

I Позивају се власници крава са пребивалиштем и сточарском производњом на територији 
града Крагујевца, да поднесу захтев за регресирање дела трошкова за прво вештачко осемењавање 
крава са  „HB” бројем или јуница чија мајка има „HB” број.   

Власнику уматичене краве са „HB” бројем или јунице чија мајка има „HB” број, исплаћиваће 
се на име регреса за прво вештачко осемењавање 2.000,00 динара по приплодном грлу. 

Планирана средства за ове намене су 2.000.000,00 динара. 
 

II Право на регресирање дела трошкова може остварити власник уматичене краве са „HB“ 
бројем и јунице чија мајка има „HB“ број, са пребивалиштем и сточарском производњом на 
територији града Крагујевца ако је: 

-  носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу за 2019 годину; 
- од дана издавања потврде о извршеном првом вештачком осемењавању прошло највише пет (5) 

месеци;  
- прво вештачко осемењавање код јунице уписане у регистар телади извршено након навршених 

12 месеци старости, односно да грло није старије од 24 месеца; 
- прво вeштачко осемењавање код кравe извршено у периоду до 100 дана после тељења или 

после побачаја грла; 
-  да подносилац захтева или чланови његовог домаћинства немају неизмирене доспеле обавезе 

према градским робним резервама и аграрном  буџету града Крагујевца, закључно са даном обраде 
захтева. 

 
 III Образац захтева за регресирање дела трошкова за прво вештачко осемењавање, може 

се преузети у Градској управи за привреду - Одељењу за пољопривреду, канцеларија 406 - IV спрат 
у  згради управе Града или са  интернет странице града Крагујевца www.kragujevac.rs . 
 

  Уз  попуњен захтев, потребно је доставити:    
 1. копију личне карте  и  текућег рачуна  подносиоца захтева, (копирати у 3 примерка) 
 2.  копију потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинства за 2019 годину, 

       3.  копије образца издате од стране Министарства финансија – филијала Крагујевац: ''Извод из 
регистра пољопривредних газдинстава - структура животиња'' и ''Подаци о пољопривредном 
газдинству'', 
       4.  Оверену потврду о извршеном првом вештачком осемењавању, која МОРА да буде читко 
попуњена, на обрасцу бр.7 и да обавезно садржи: 

-  редни број протокола  и  број потврде;    -  име,  презиме и место власника грла;  
-  уписан цео CS или RS број грла;              -  датум вештачког  осемењавања и износ трошкова; 
-  читко уписанo име и  HB број бика;  

5. Потврду  Матичне службе која треба да садржи, за: 
                  а) краве -  HB број грла  и  датум последњег  пријављеног тељења; 
                  б) за јунице  - HB број мајке  и   број под којим је грло уписано у регистар телади; 

6.    копију пасоша за осемењено грло;  
7.    осим наведених докумената потребно је доставити за краве: 

- фотокопију пасоша за последње добијено теле или потврду о обележавању грла; 
- извештај ветеринара о извршеној интервенцији  (уколико је дошо до побачаја грла). 

        Оригинална докумената доставити на увид. 
 

IV Захтев за регресирање дела трошкова за прво вештачко осемењавање крава и јуница, 
са пратећом документацијом, предаје се на кружном шалтеру зграде управе града Крагујевца, са 
назнаком Градска управа за привреду – Одељење за пољопривреду. 

  

V   Рок за подношење захтева за исплату дела трошкова за прво вештачко осемењавање 
крава и јуница је од дана објављивања јавног позива на званичној интернет страници града 
Крагујевца: www.kragujevac.rs, па до утрошка средстава планираних за ове намене, а најкасније до 
15.11. 2019 године. 

Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења. 
 

http://www.kragujevac.rs/
http://www.kragujevac.rs/


VI Детаљније информације могу се добити у Градској управи за привреду – Одељењу за 
пољопривреду сваког радног дана, лично или на телефон 034/306–189 од 8 до 15:30 сати. 


