
На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени  гласник  Републике  Србије”,  број  10/13),  Програма  подршке  спровођења
пољопривредне  политике  и  политике  руралног  развоја  на  територији  града  Пожаревца  за
2013.  годину  брoj01-06-146/3  од  25.09.2013.  године,  члана  91.  Статута  града  Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, брoj4/13) и члана 21. Пословника о раду Градског већа
града Пожаревца ( „Службени гласник града Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12), 

Градско  веће  града  Пожаревца  је  на  седници  одржаној  дана 04.11.2013.  године,
расписује

К О Н К У Р С
О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊА

ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА
на територији града Пожаревца у 2013. години

01. Предмет:
-  избор  корисника  средстава  за  реализацију Програма  подршке  спровођења  пољопривредне
политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2013. годину, у циљу
стварања услова за очување, подстицање, унапређење и развој пољопривредне производње на
територији града Пожаревца и Градске општине Костолац.
-  текст Јавног конкурса је објављен на огласној табли Градске управе града Пожаревца  и
Градске општине Костолац,  месним канцеларијама  и  на веб страни града Пожаревца
www.pozarevac.rs.

02. Програм мера:
- унапређење и развој пољопривредне производње у 2013. години, путем доделе бесповратних
средстава/суфинансирање при куповини нове пољопривредне механизације - опреме и опреме
системе за наводњавање

03.Услови за добијање подстицајних средстава за набавку пољопривредне механизације -
опреме и опреме система за наводњавање:
- да је извршена регистрација (обнова) пољопривредног газдинства у 2013. години.
- да подносилац Захтева има пребивалиште на територији града Пожаревца.
- да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
-  да је подносилац Захтева као и било који члан домаћинства,  измирио сва доспела
потраживања према фонду на основу раније остварених подстицаја;
-  да се набављена опрема и механизација из Захтев налази и користи на територији
града Пожаревца, на газдинству подносиоца Захтева.
- да је опрема и механизација набављена у периоду од 25.09.2013. до     29.11.2013. године.  
- да се опрема налази на списку који се налази у прилогу. Табела бр.1.
- нису прихватљиви трошкови половне механизације и опреме по овом Програму.
-  минимални збирни износ рачуна по Затеву неможе да износи мање од 30.000,00
динара.

Потребна документација:
1. Захтев за подстицајна средства  (добија се од Аграрног  фонда за развој

пољопривреде).
2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинству

(оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
3. Потврда  о  извршеној регистрацији или обнови  у  Регистру пољопривредних

газдинстава у 2013. години.
4. Копија потврде/картице  о  наменском текућем рачуну пољопривредног

газдинства.
5. Оригинал или оверена копија фискалног рачуна и рачуна отпремнице издатог у

периоду од 25.09.2013. до     29.11.2013. године  , на име подносиоца Захтева.
6. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему

ПДВ-а (није у могућност да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен
извод из банке о трансакцији на име куповине робе.

http://www.pozarevac.rs/


7. Да  је  купљена  механизација  (трактор  или  самоходни  комбајн)  уредно
регистрована од стране ПУ Пожаревац (фотокопија саобраћајне дозволе)..

8. Копија гарантног листа за купљену робу.

Напомена: Максимални износ финансијских подстицајних средстава за куповину нове
пољопривредне механизације – опреме неможе бити већи од 20% трошкова куповине
опреме,  односно до 200.000,00 динара по једном регистрованом пољопривредном
газдинству.

Напомена:  Максимални износ финансијских подстицајних средстава за  куповину
опреме – система за наводњавање неможе бити већи од 30% трошкова куповине опреме,
односно до 200.000,00 динара по једном регистрованом пољопривредном газдинству.

Табела бр. 1.

ВРСТА И ТИП МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Системи и опрема за наводњавање:
1. пумпе
2. карданске пумпе
3. агрегати за покретање пумпи
4.  системи  за  наводњавање  вештачком  кишом  (цеви  за  довод  воде,  разводне  цеви,
распрскивчи)
5. системи за наводњавање ,,кап по кап,,(разводне цеви, латерале, спојнице, филтери, уређај
за убризгавање минералних ђубрива и вентили).
6. цистерне за воду запремине до 20.000 литара.
7. тифони

Опрема за сетву и садњу:
1. пнеуматске сејалице за сетву
2. садилице за расад
3. сејалице за сетву стрних жита 

Опрема за бербу воћа и поврћа:
1. вадилице
2. купилице
3. тресачи за воће
4. покретне платформе за бербу поврћа и воћа

Опрема за заштиту воћа и поврћа:
1. прскалице
2. атомизери
3. против градне мреже
4. мреже за сенчање објеката
5. агротекстил
6. фолије за сенчање и спречавање губитка топлоте

Механизација за припрему и дистрибуцију сточне хране на газдинству:
1. млинови и мешаоне за сточну храну
2. опрема за снабдевање фарме водом (појилице)
3. тракасти утоваривачи
3. хранилице
4. живинарска опрема

Опрема за дистрибуцију стајњака:
1. цистерне за превоз и апликацију осоке и течног стајњака
2. растурачи и утоваривачи стајњакa

Опрема за мужу и складиштење млека:
1. музилице, лактофризи капацитета до 2000 литара

Пчеларска опрема:
1. кошнице за пчеле
2. центрифуге за мед
3. прохром канте за мед



4. корита за отклапање рамова и електрични отклапач саћа
5. дупликатор за мед и мешалица за прављењe погача
6. пумпа за претакање меда
7. комора за сушење полена и млин за млевење полена
8. пчеларске приколице и контејнери

Опрема:
1. за прање, калибрирање, класирање, полирање и паковање с ааутоматским вагама воћа и
поврћа, бокс палете за складиштење воћа и поврћа у мини хладњачама.
2. мини сушаре
3. опрема за хладњаче (компресори, испаривачи, вентилатори).

Oпреме за производњу ракије:
(млинови  и  пасирке  за  воће,  инокс  судови  за  ферментацију,  судови  за  одлежавање  и
сазревање ракије,  казани за дестилацију,  уређаји за прање, пуњење и етикетирање боца,
пумпе за претакање).

Oпреме за производњу вина:
(муљаче, пресе, инокс судови и винификатори, бурићи за барикирање, расхладни агрегати
за  контролисану  ферментацију,  расхладни  агрегати  за  хладну  стабилизацију,  парни
генератори за стерилизацију судова)

Прикључне машине и опрема:
1. тањираче
2. дрљаче
3. ротофрезе
4. плугови
5. растурач минералног ђубрива
6. транспортне приколице (једноосовинске и двоосоинске)
7. корпе за транспорт
8. и остале прикључне машине и опрема које се користе у пољопривредној производњи

Самоходни комбајни и трактори:
(комбајни,  трактори и  широкозахватне механизације  за  производњу житарица,  поврћа и
индустријског биља)

Напомена: Подносилац Захтева може на основу расписаних конкурса да конкурише
само  за  две  врсте  субвенција  из  Програма  подршке  спровођења  пољопривредне
политике  и  политике руралног развоја  на  територији  града Пожаревца  у  току 2013.
године.

Пријаву са свим наведеним доказима подносилац доставља у затвореној коверти са назнаком:
НЕ  ОТВАРАЈ  –  ЈАВНИ  КОНКУРС  АГРАРНОГ  ФОНДА  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦАЗА
МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОЂАЧА

на следећој адреси: Град Пожаревац, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, или лично у
писарници, канцеларија број 9, зграда  Градске управе  града Пожаревца, где можете преузети
образац пријаве.

Подносилац Захтева доставља пријавни образац са потребном документацијом  до 29.11.2013.
године. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК
                                                                  Миомир Илић,

дипл.инж.шумарства


