
      
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), члана 5. став 2. алинеја друга и члана 6. став 1. Правилника о 
раду Комисије за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја („Службени гласник Града Пожаревац“, број 1/16), главе II. Програма подршке 
спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2016. 
годину, број 01-06-84/2016-3 од 20. маја 2016. године и закључка Градског већа Града Пожаревца, број 
01-06-195/2016-20 од 18.октобра 2016. године,  

Комисија за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја Града Пожаревца, расписује 

 
 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С  

за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних 
газдинстава на територији Града Пожаревца у 2016. години 

 
 

01. Предмет: 
 

Расписује се Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства 
пољопривредних газдинстава на територији Града Пожаревца у 2016. години, по основу права на 
подстицаје за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, у складу са Програма подршке 
спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2016. 
годину, број 01-06-84/2016-3 од 20. маја 2016. године, а ради стварања услова за очување, унапређење, 
подстицај и развој пољопривредне производње на територији Града Пожаревца. 

Под подручјем Града Пожаревца подразумева се подручје Градске општине Пожаревац, са 
подручјем Градске општине Костолац. 

Средства за реализацију овог Јавног конкурса у износу од 33.000.000,00 динара, предвиђена су Одлуком 
о буџету Града Пожаревца за 2016. годину (,,Службени гласник града Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16), у 
оквиру Раздела 5. Градска управа, Глави 1. Градска управа, Програм 5. Развој пољопривреде, Програмска 
класификација 0101-0002, ПА: Подстицаји пољопривредној производњи Буџетски фонд за подстицаје у 
пољопривреди и рурални развој града Пожаревца, Функција 421-Пољопривреда, Позиција 64, Економска 
класификација 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама“. 

Текст овог Јавног конкурса објавити на огласној табли Градске управе Града Пожаревца, заничном 
сајту Града Пожаревца www.pozarevac.rs и у локалном листу „Реч народа. 
 

02. Врста подстицаја: 
 
Додељују се подстицајна средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава 

на територији Града Пожаревца у 2016. години,  за следеће мера у складу са Програмом подршке спровођења 
пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2016. годину :  

 

Мера 101 Инвестиције у физичка средства пољопривредних  газдинстава 

 

 

Шифра 
инвести

ције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

Интензитет 
помоћи 

Максимални 
износ помоћи 

Сектор  

млеко 

 

101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или 
сименталског говечета 30% 500.000,00 

101.1.6. 
Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и 
складиштење концентроване и кабасте сточне хране на 
газдинству (сено, силажа, сенажа, итд...) 

 

40% 

 

500.000,00 

Сектор месо 101.2.1. Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса 30% 500.000,00 

Сектор  

воће, грожђе, 
поврће 
(укључујући 
печурке) и 

101.3.1. 

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и 
подизање) производних (са наслоном) и матичних засада 
воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање 
противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава 
за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, 
конзервацију и мултипликацију садног материјала 

 

 

60% 

 

 

600.000,00 



цвеће 

101.3.4. 

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за 
повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и 
расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и 
полузаштићеном простору (набавка конструкција за 
пластенике и стакленике, високо квалитетних 
вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система 
за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, 
система за наводњавање/одводњавање и ђубрење 
водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за 
пластенике и стакленике 

 

 

 

60% 

 

 

 

600.000,00 

Сектор  

остали усеви 
(житарице, 
индустријско
ароматично и 
зачинско 
биље и др) 

101.4.1. Набавка трактора за ратарску производњу 40% 500.000,00 

101.4.2. Набавка комбајна за жетву и бербу 40% 500.000,00 

101.4.3. Набавка прикључних машина за жетву и бербу 40% 500.000,00 

101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 40% 500.000,00 

101.4.5. Набавка сејалица 40% 500.000,00 

101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од 
болести, штеточина и корова 40% 500.000,00 

Сектор  

пчеларство 

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 40% 500.000,00 

101.5.3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих 
друштава 40% 500.000,00 

Мера 103 Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних и рибарских производа 

 

 

Шифра 
инвести

ције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

Интензитет 
помоћи 

Максимални 
износ помоћи 

Сектор  

воће, грожђе, 
поврће 
(укључујући 
печурке) и 
цвеће 

103.3.2. Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и 
поврћа, као и њихових производа 40% 500.000,00 

103.3.3. Набавка нове опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, 
као и њихових производа 40% 500.000,00 

103.3.5. 
Набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 
(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, 
укључујући и опрему за гардаробе и санитарне просторије 

40% 500.000,00 

103.3.6. Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање 
воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа 40% 500.000,00 

Мера 303 Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних и рибарских производа 

 

 

Шифра 
инвести

ције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

Интензитет 
помоћи 

Максимални 
износ помоћи 

 303.1. 
Почетна помоћ за покретање пословања за младе 
пољопривреднике и развој малих пољопривредних 
газдинстава 

80% 100.00,00 

 

Максимални износ подстицајних средстава по овом конкурсу не може бити већи од 600.000,00 динара 
по једном регистрованом пољопривредном газдинству. Подносилац захтева има право да учествује у оквиру 2 
(две) мере сектора инвестиција у физичким средствима пољопривредних газдинстава. 

 
 

03. Услови за добијање подстицајних средстава: 
 
Општи критеријуми за кориснике: 

- Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом у 2016. години; 

- Корисник је са пребивалиштем и производњом на територији Града Пожаревца; 



- Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним органима; 
- Да је предметна инвестиција набављена у периоду од 01.01.2016. године.;  
- Трошкови половне механизације и опреме по овом Програму нису прихватљиви; 
- Минимални збирни износ рачуна по захтеву не може да износи мање од 30.000,00 динара; 
- Да подносилац захтева као и било који члан његовог пољопривредног домаћинства, нема евидентираних 

доспелих неизмирених дуговања према Граду Пожаревцу, из области пољопривреде, по основу раније 
остварених подстицаја, субвенција и кредита. 
 
Специфични критеријуми:  
Сектор-Млеко: 
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују објекат за грла. 
Сектор-Месо: 
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују бар 2 (два) грла животиње. 
Сектор-Воће, грожђе, поврће и цвеће: 
Прихватљиви корисници за инвестиције су пољопривредна газдинства која имају или планирају да заснују 
воћарску производњу на површини од 30 ари или повртарску производњу/украсно биље на минимум 
површини од 3 ари. 
Сектор-Остали усеви: 
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају минимум 1 хектара земљишта под 
усевима. 
Сектор-Пчеларство:  
Прихватљиви корисници за инвестицију који имају минимално 3 (три) кошница и минималну техничку 
опремљеност за производњу меда. 
Млади пољопривредници: 
Прихватљиви корисници који први пут започињу производњу и први пут регистровао газдинство у 2016. 
 
04. Потребна документација: 
- Захтев за подстицајна средства – пријава 
- Потврда о извршеној регистрацији или обнови у Регистру пољопривредних газдинстава у 2016. години. 
- Фотокопија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства, 
- Фотокопија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства. 
- Оригинал или оверена фотокопија фискалног рачуна или рачуна отпремнице издатог у периоду од 
01.01.2016. године, на име подносиоца захтева. 
- 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 уговор о купопродаји и оверен извод из банке о трансакцији на 
име куповине робе. 
- Фотокопија пасоша за набављена грла. 
- Фотокопија здраственог или транспортног уверења при куповини грла. 
- Фотокопија гарантног листа за купљену робу/опрему. 
- Фотокопија саобраћајне дозволе, издата од ПУ Пожаревац, при куповини теретног возила. 
- Потписана изјава да за предметну инвестицију није остварио подстицаје по истом основу у 2016. години код 
других државних органа. 
 

Документа која се достављају уз образац пријаве за коришћење подстицаја морају да гласе на подносиоца 
пријаве.  

Давалац подстицаја задржава право да затражи допуну документације или додатне информације као и да 
пројекат не одобри у целости. 

 
Образац Пријаве/Захтева за подстицајна средства се може преузети  у канцеларији број 9., писарница 

Градске управе Града Пожаревца или на званичном сајту Града Пожаревца www.pozarevac.rs .  
 
Пријаву, са потребном документацијом, доставити у затвореној коверти, са напоменом  „ЗА КОНКУРС 

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА– НЕ ОТВАРАТИ – Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 
инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији Града Пожаревца у 2016. 
години, са назнаком Мера: Сектор _________ , Шифра инвестиције__________ “. 

 
Пријава се доставља непосредно на писарници Градске управе Града Пожаревца, канцеларија број 9, 

улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац или путем поште, препорученом пошиљком, а на адресу:  Град 
Пожаревац, Комисија за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца, улица Дринска број 2, 12 000 
Пожаревац. 

 



 
Пријаве на Јавни конкурс достављати у року од 30 дана од дана објављивања. 

Комисија ће одбацити неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве упућене факсом или електронском 
поштом, као и пријаве чији подносилац или члан породичног домаћинства, није извршио своје досадашње 
обавезе према Граду Пожаревцу из предходног периода, а у вези пројеката у пољопривреди које је Град 
Пожаревац финансирао односно суфинансирао 

 
Отварање пријава по Јавном конкурсу врши Комисија, као и њихову обраду провером података из 

приложене документације и службених евиденција. Комисија разматра пријаве на основу критеријума 
утврђених у јавном конкурсу и саставља предлог ранг-листе, у којој предлаже будуће кориснике и износ 
средстава Буџетског фонда, који ће им бити додељен на коришћење. Предлог ранг-листе се објављује 
званично на огласној табли Градске управе Града Пожаревца као и на званичном сајту Града Пожаревца 
www.pozarevac.rs . 

 
На предлог ранг-листе учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања. 

Приговор се подноси Комисији у писаној форми непосредно на писарници Градске управе Града Пожаревца, 
канцеларија бр. 9, улица Дринска бр. 2, 12 000 Пожаревац или на пошти, препорученом пошиљком. 

 
О изјављеним приговорима одлучује Комисија. Комисија саставља предлог коначне ранг-листе и 

доставља је Градском већу на утврђивање. Уколико број пријава за подстицаје и висина тражених средстава, 
не прелази износ опредељених средстава, предлог ранг-листе се неће објављивати. 

У случају да нема довољно средстава за исплату подстицаја свим корисницима који испуњавају 
прописане услове приликoм утврђивaњa рaнг листe прeднoст имa пoднoсилaц пријаве кojи je рaниje пoднeo 
пријаву. 

Градско веће утврђује коначну ранг-листу будућих корисника и износ средстава који им се додељује, 
након чега градоначелник Града Пожаревца закључују појединачне уговоре са корисницима подстицаја, 
којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.  

По утврђивању коначне ранг-листе будућих корисника подстицајних средстава за инвестиције у физичка 
средства пољопривредних газдинстава на територији Града Пожаревца у 2016. години, резултати конкурса 
биће објављени  на званичном сајту Града Пожаревца www.pozarevac.rs. 

 
Додатне информације у вези са Јавним конкурсом, можете добити на телефон  012-539-686. 

 
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

       

  

        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Славиша Стојковић, дипл. правник, с.р. 

   

 


