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ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ЛЛИИССТТ  
ООППШШТТИИННЕЕ  ППРРООККУУППЉЉЕЕ  

ГОДИНА IX 

Број 17 

Прокупље 

27. Новебар 

2018. 

Лист излази према потреби 

Годишња претплата: 1.000 дин. 

Цена овог броја износи: 40 дин. 

Рок за рекламацију: 10 дана 

 

1 
 

Председник општине Прокупље Александар Симоновић, 

на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Прокупље за 2018. годину, 

 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ 

 

I 

Расписује конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених 

пољопривреди за 2018. годину (у даљем тексту: Конкурс), у укупном износу од  

8.000.000,00 динара, за следеће инвестиције: 

 

 

Шифра Назив инвестиције Интензитет помоћи Критеријуми селекције 

100.1.1. 

Регрес за репродуктивни 

материјал (вештачко 

осемењавање) 

 На основу 

директних трошкова 

осемењавања, 

подстицај за 

репродуктивни 

материјал (вештачко 

осемењавање говеда) 

је 70% по 

квалитетном 

приплодном грлу у 

периоду од 

01.11.2017. до 

31.10.2018 годину. 

 

 

Најмање 2 (два) 

квалитетна приплодна 

грла која су у 

репродукцији– 

производњи у току 

2018. године.  
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100.2. 

 

 

Мере кредитне подршке 

Суфинансирање 

камате у износу 80%, 

са минималним 

износом од 5.000,00 

до  максималним 

износом од 70.000,00 

динара у складу са 

планом отплате 

кредита ( плаћеном 

каматом у току 2018 

године). 

 

Прихватљиви трошкови 

су износ плаћене 

 камате за кредите по 

оставерним кредитима 

за унапређење 

пољопривредне 

производње. 

Прихватљиви 

корисници су 

пољопривредна 

газдинства са подручја 

општине Прокупље. 

 

 

101.4.1. 

Подизање нових или 

обнављање постојећих 

(крчење и подизање) 

вишегодишњих засада 

воћака, хмеља и винове 

лозе 

 

 

Корисници 

инвестиције 

остварају право на 

повраћај 70% 

вредности саднице за 

воће, док је 

максимални износ 

70.000,00 по 

кориснику. 

 

 

 

У случају подизањa 

нових или обнављање 

постојећих (крчење и 

подизање) 

вишегодишњих засада 

воћака, хмеља и винове 

лозеприхватљиви 

корисници су 

пољопривредна 

газдинства која на крају 

инвестиције имају у 

свом 

власништву,односно у 

власништву  члана РПГ 

: 0,1-50 ха  јагодастих 

врста  воћака и хмеља , 

0,3-100 ха другог воћа,  

0,2-100 винове лозе. 

Корисник је у обавези 

да оснује  једну воћну 

врсту у јесен 2018. 

године . Крајњи 

корисници не могу 

остварити право на 

ивестицију за исту 

воћну врсту две године 

заредом.  
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101.6.2. 

 

 

101.6.2.1. 

 

 

 

 

 

101.6.2.2. 

 

 

 

 

Набавка опреме за 

пчеларство 

 

 

 

Набавка нових 

комплетних кошница (са 

подњачом, телом, 

полунаставцима, збегом, 

кровом и рамовима) 

 

Инвестиција за набавку 

нових сатних основа 

 

 

На основу директних 

трошкова куповине 

нових кошница, 

подстинцај износи 

50% од вредности 

кошнице, а 

максимални износ 

инвестиције је 

30.000,00 динара по 

кориснику. 

На основу директних 

трошкова куповине 

сатних основа 

подстинцај износи 

50% од вредности 

сатних основа, а 

максимални износ 

инвестиције је 

15.000,00 динара по 

кориснику. 

 

 

Прихватљиви 

корисници за 

инвестицију морају 

имати минимално 5-500 

кошница и минималну 

техничку опремљеност 

за производњу меда. 

Крајњи корисници не 

могу остварити право за 

исту инвестицију 

101.6.2.1., две године 

заредом. 

 

201.3.2. 
Контрола и 

сертификација 

 

Максимални износ 

финансијских  

подстицајних   

средстава за ову  

меру по једном 

регистрованом 

пољопривредном 

газдинству је 70% од 

вредности уговора 

за увођење 

стандарда квалитета 

или сертификацију, 

односно максимално 

50.000 динара по 

захтеву. 

 

       нису применљиви 

За доделу субвенција подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 

вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе и органска производња висина 

подстицаја се израчунава на основу набавне цене умањене за износ средстава на име 

ПДВ-а 
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II 

 

Захтев за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2018 годину (у 

даљем тексту: Захтев) за инвестиције из тачке 1. могу поднети регистрована 

пољопривредна газдинства са територије општине Прокупље која су у активном 

статусу у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и 

обнови регистрације, чија се биљна и сточарска производња налази на територији 

општине Прокупље. 

 

Захтев се подноси на обрасцу који је одштампан за ову намену и исти се може 

преузети у канцеларији број 21 општине Прокупље. 

 

 Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду:  

Ова мера је повезана са мером Националног програма руралног развоја за 2018 до 2020 

године (Службени гласник Републике Србије број 60. од 03.08.2018. године) у „ 

Подстицаји за унапређење конкурентности у сектору пољопривредне производње и 

прераде пољопривредних производа – мера Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства.“ 

  

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

 

Крајњи корисници: 

Крајњи корисници мере су физичка лица регистрована у Регистру 

пољопривредних газдинстава,  у складу са Законом о пољопривреди и руралном 

развоју и власници квалитетних приплодних грла, чија грла су контролисана од стране 

основне одгајивачке организације. 

 

Општи критеријуми за кориснике по овој мери: 

 

     - Да су корисник или чланови уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у 

складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра 

пољопривредних газдинстава 

    - За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком 

другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није 

предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са 

посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим 

пољопривредним газдинствима; 

   - Инвестиција се односи само на једно осемењавање по грлу. 

   -Корисник  са пребивалиштем и производњом на територији општине Прокупље; 

 

Уз Захтев, подносилац захтева је обавезан да достави следећу документацију: 
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   -  Признаницу - потврду о вештачком осемењавању за период од 01.11.2017. до 

31.10.2018 годину, 

   -  Копију потврде о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства, 

   -  Фотокопија пасоша за осемењена грла  

   -  Потврда основне одгајивачке организације да се ради о квалитетним приплодним 

грлима. 

 

Захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда, пољопривредна газдинства 

подносе једном годишње и то за осемењавања извршена у периоду од 01.11.2017. до 

31.10.2018 године. Захтев се подноси од дана расписивања Конкурса до 14.12.2018. 

године. 

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за 

пољопривреду општине Прокупље утврђује да ли су испуњени прописани услови за 

остваривање права на коришћење регреса и доноси Одлуку о испуњености услова. 

Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу 

поднетих комплетних захтева до утрошка расположивих средстава по Решењу 

председника општине Прокупље. 

 

 

 

 

100.2. Мере кредитне подршке 

 

Крајњи корисници: 

- су активна физичка лица носиоци регистрованог пољопривредног газдинства  

 

Општи критеријуми за кориснике  

 

-Да су корисник или чланови уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у 

складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра 

пољопривредних газдинстава 

     - За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком 

другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није 

предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са 

посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим 

пољопривредним газдинствима; 

    - Оверени документ од стране банке у коме су посебно исказана главница и камата 

за кредит који је  предмет инвестиције. 

    -   Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним 

фондовима; 

 

Специфични критеријуми: 

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства са подручја општине 

Прокупље. 

 

Пример прихватљивих трошкова : 
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Прихватљиви трошкови су износ плаћене камате за кредите по оствареним кредитима 

за унапређење пољопривредне производње. 

Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су  

прописани од стране Општинске управе Прокупље али ће се приликом одобрења 

исплате кориснику водити рачуна да иста инвестиција није финансирана од стране 

других државних институција ( двојно финансирање). 

 

Пре исплате од стране Комисије Буџетског фонда за развој пољопривреде општине 

Прокупље, извршиће се контрола и провера постојања инвестиције. Провере ће бити 

документоване на формуларима који ће се достављати служби за исплату Општинске 

управе Прокупље. 

Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима Конкурса 

биће прегледани по редоследу њиховог пристизања. После административне контроле, 

прихватљиви захтеви ће бити проверени на лицу места од стране комисије. Исплата ће 

се вршити до утрошка планираних средстава по редоследу пристизања захтева Захтеви 

о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства 

пољопривредних газдинства подносе се једном годишње у периоду од дана 

расписивања Конкурса до 15.12.2018. године. 

 

 

101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 

вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

 

     Крајњи корисници 

    Крајњи корисници мере су физичка лица – носиоци или чланови регистрованог 

пољопривредног газдинства. 

  

Општи критеријуми за кориснике по овој мери: 

 

- Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство или да су 

чланови уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним 

статусом; 

- Корисник  са пребивалиштем и производњом на територији општине 

Прокупље; 

- Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним 

фондовима; 

- У случају закупа земљишта, уговор о закупу мора бити у трајању нај мање 5 

година од дана расписивања конкурса.  

 

Критеријуми селекције  

Захтеви ће се рангирати по редоследу приспрећа до утрошка намењених 

средстава. 

 

Уз Захтев, подносилац захтева је обавезан да достави следећу документацију: 

 

     -      Копија потврде о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства,  
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     -     Структура биљне производње – управа за трезор - доказ о власништву или 

уговор о закупу за парцелу на којој се планира садња; 

   -    Признаница или рачун о извршеном плаћању за куповину садног материјала у 

периоду од 01.11.2017. године до 31.10.2018. године. 

   -     Доказ о анализи земљишта за парцелу на којој је обављена садња. 

   -    Доказ о куповини сертификованог садног материјала овлашћеног произвођача. 

 

101.6.2. Набавка опреме за пчеларство 

 

Крајњи корисници  

Крајњи корисници мере су физичка лица – носиоци  или чланови регистрованог 

пољопривредног газдинства. 

 

Општи критеријуми за кориснике по овој мери: 

 

- Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство или да су 

чланови уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним 

статусом; 

- Корисник  са пребивалиштем и производњом на територији општине 

Прокупље; 

- Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним 

фондовима; 

- У случају закупа земљишта, уговор о закупу мора бити у трајању нај мање 5 

година од дана расписивања конкурса.  

 

Уз Захтев, подносилац захтева је обавезан да достави следећу документацију: 

 

     -     Копија потврде о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства,  

     -     Копија потврде о извршеној пријави стања редовног пописа пчелињих друштава 

у 2018 години. 

- Корисник  са пребивалиштем и производњом на територији општине 

Прокупље; 

     -    Признаница или рачун о извршеном плаћању за куповину нових  кошница или 

сатних основа у периоду од 01.11.2017. године до 31.10.2018. године. 

 

Захтеви о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у 

физичка средства пољопривредних газдинства подносе се једном годишње у периоду 

од дана расписивања Конкурса до 14.12.2018. године. 

 

201.3.2. Контрола и сертификација 

 

Крајњи корисници: 

 

Крајњи корисници мере су физичка лица регистрована у Регистру 

пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју 

са сертификатом овлашћене сертификационе куће за органску производњу. 
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           Општи критеријуми за кориснике: 

 

— Да су корисник или чланови уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у 

складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра 

пољопривредних газдинстава; 

— За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком 

другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција 

није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу 

са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим 

пољопривредним газдинствима; 

— Корисник  са пребивалиштем и производњом на територији општине Прокупље; 

 

Критеријуми селекције 

 

Захтеви ће се рангирати по редоследу приспрећа. 

 

Уз Захтев, подносилац захтева је обавезан да достави следећу 

документацију: 

 

- Потврда-уверење овлашћене сертификационе куће са доказом о уплати.  

- Уговор о контроли и сертификацији органскe производње, подносиоца захтева 

и овлашћене контролне организације. 

 

Неблаговремену и некоплетну документацију Комисија за расподелу и контролу 

управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Прокупље за 

2018годину, неће узети у разматрање. 

 

 

III 

 

По одобрењу поднетог захтева, а пре исплате подстицајних средстава, подносилац 

захтева закључиће са општином Прокупље уговор којим се дефинишу сва међусобна 

права и обавезе. Конкурс остаје отворен до утрошка планираних средстава а 

најкасније до  14.12.2018. године. 

 

 

Коначну Одлуку о додели средстава доноси Председник Општине Прокупље 

Решењем. 

 

Образац пријаве за конкурс учесник може лично да преузме у  канцеларији бр.21 у 

Општини Прокупље 

 

Документација се доставља преко писарнице Општине Прокупље,или поштом, у 

затвореној коверти,са назнаком : ,, Комисија за расподелу и контролу управљања 
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средствима Буџетског фонда за развој  пољопривреде  општине Прокупље за 

2018.годину,, . 

 или  на адресу :      

                         Општина Прокупље 

                          Таткова бр.2 

  18400 Прокупље 

 

Све додатне инфомације и објашњења могу се добити на телефону 027/324-040  

локал 121 (Канцеларија одељења за пољопривреду). 

 

 

Број: 320-219/18-06 

 дана: 26.11.2018 год. 

У Прокупљу 
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 Издавач: Скупштина општине Прокупље 

 Лист уредио: Ивана Миладиновић 

 Главни и одговорни уредник:  

Секретар Скупштине општине Прокупље: Саша Анђелковић 

     


