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ОПШТИНСКА УПРАВА 

Фонд за унапређење пољопривреде и рурални 
развој општине Врњачка Бања 

Сходно Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја Општине Врњачка Бања за 2016. годину („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 8/16), подносим 

захтев 
за регресирање вештачког осемењавања приплодних 

животиња 
        1. Крава    ___________________ 
                                 (навести број) 
        2. Свиња   ___________________ 
                                 (навести број) 
                     (заокружити врсту приплодне животиње) 
 
___________________________________________ЈМБГ______________________________ 
                  (име и презиме подносиоца) 
 
                                                 (место пребивалишта, улица и број) 
Број личне карте_______________________издата од ОУП_________________________ 
 
Број телефона_____________________. 
 
Уз захтев, сходно Програму коришћења средстава Фонда за унапређење 
пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања за 2016. годину 
подносим: 

1. Фотокопију потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за 
2016. годину; 

2. Фотокопију извода из регистра пољопривредних газдинстава о сточном 
фонду који издаје Управа за трезор; 

3. Фотокопију рачуна овлашћене ветеринарске станице; 
4. Фотокопију пасоша за осемењено грло и 
5. Фотокопију банкарске картице са бројем наменског рачуна 

пољопривредног газдинства. 
 

                                      
У Врњачкој Бањи                                                                        Подносилац захтева 
 __________2016. године.                                                           ____________________ 
 



НАЗИВ УСЛУГЕ 
Захтев за издавање Решења о регресирању вештачког осемењавања приплодних 
животиња 
Орган задужен за спровођење 
ОПШТИНСКА УПРАВА; ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
Надзорни орган 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине 
 
Опис услуге 
Након поднетог Захтева за регресирање вештачког осемењавања приплодних 
животиња, Управни одбор Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој 
општине Врњачка Бања, у складу са Програмом мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Врњачка Бања за 
2016. годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 8/16) врши проверу поднете 
документације, израђује решење и доставља подносиоцу на кућну адресу. 
 
Где и како 
Захтев за издавање решења о регресирању вештачког осемењавања приплодних 
животиња подносе физичка и правна лица регистрована у регистру 
пољопривредних газдинстава, у складу са Законом о пољопривреди и руралном 
развоју, Фонду за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка 
Бања . Уз захтев прилажем: 

- фотокопију рачуна овлашћене ветеринарске станице, 
- фотокопију потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за 2016. 
годину 
- фотокопију банкарске картице са бројем наменског рачуна пољопривредног 
газдинства 
- фотокопију извода из регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду 
који издаје Управа за трезор и  
- фотокопију пасоша за осемењено грло.                                                          

Решење се издаје у складу са чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/14 и 103/15), Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2016. годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, 
број 16/15 и 2/16), чланом 11. ст. 1. тачка 7. Одлуке о оснивању Фонда за 
унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“ бр.8/13) и поглавља 2, регреси - 100.1.1., Програмa мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
Општине Врњачка Бања за 2016. годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 
8/16). 
Правна подлога 
-  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, 
бр.10/2013, 142/14 и 103/15). 
Оригинални образац 
Захтев за регресирање вештачког осемењавања приплодних животиња. 


