
Напомена: 
*Меркантилни кукуруз који се даје јесте природно или вештачки сув, у зрну здрав и зрео, без 
знакова плесни и без страног мириса и укуса, незаражен биљним болестима и штеточинама.  
 
*Млечна  крава је женско грло говеда старије од 24 месеца у тренутку објављивања Јавног 
позива. 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ 

МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА КАО ПОМОЋ УЗГАЈИВАЧИМА МЛЕЧНИХ 

КРАВА 

 

Републичка дирекција за робне резерве извршиће бесповратну испоруку до 15.000 тона 

меркантилног кукуруза* у циљу упућивања помоћи узгајивачима млечних крава.* 

Услови за остваривање права на помоћ: 

- Подносилац захтева физичко лице- носилац комерцијалног породичног пољопривредног 

газдинства; 

- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства уписан у Регистар 

пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу у овом регистру за текућу 

годину; 

- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства уписан у Централну 

базу података о обележавању животиња и у овој фази има од 1 до 50 млечних крава, у 

свом власништву или у власништву члана његовог породичног пољопривредног 

газдинства;  

- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства није у закупу 

пољопривредног земљишта у државној својини, по праву пречег закупа, по било ком 

основу; 

- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства остварио је право на 

премију за кравље млеко за 2021. годину, у складу са посебним прописом којим се уређују 

услови, начин и образац захтева за остваривање права на премију за млеко.  

Обавезна документација: 

Уз образац пријаве (који се налази у прилогу, који је потребно попунити читко штампаним 

словима) подносилац доставља:  

- извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о активном статусу, 

члановима породичног пољопривредног газдинства и врсти животиња и броју газдинства 

(HID) на којима се држе или узгајају (сточни фонд), који издаје подручна јединица 

Управе за трезор,  

- списак млечних крава на газдинству уписаних у Централну базу података о обележавању 

животиња који издаје надлежна ветеринарска служба.  

Сва документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној 

копији.  

Документи који се прилажу не могу бити старији од 15 дана од дана подношења пријаве.  

Начин и рок за подношења захтева: 

Пријаве се подносе Пољопривредној саветодавној и стручној служби Чачак на Обрасцу- Пријава 

за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава (Прилог 1).Образац пријаве и 

целокупна документација доставља се ПССС у затвореној коверти са назнаком имена и 

презимена, адресом пребивалишта подносиоца пријаве, контакт телефоном и напоменом: 
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„Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава“, препорученом пошиљком 

на адресу Хајдук Вељка бр. 43, 32000 Чачак.  

Пријаве се подносе до 23. новембра 2022. године.  

Јединствену ранг листу подносиоца пријаве који испуњавају услове са укупним бројем 

млечних крава за које су поднете пријаве утврђује Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде.  

Највећа одобрена количина меркантилног кукуруза биће до 240 кг по једној млечној 

крави и издаје се по редоследу са Јединствене ранг листе. Трошкове превоза 

меркантилног кукуруза од складишта Дирекције до узгајивача млечних крава сноси 

узгајивач млечних крава.  

За додатне информације и помоћ при попуњавању обрасца заинтересовани подносиоци 

пријаве са територије општине Ариље могу се обратити на број телефона: 064/8497375 

или 031/3150123.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


