
 

 

 

 

 

На основу  Одлуке  Општинског већа општине Рековац о усвајању Програма  подршке 

за спровођење пољопривредне  политике и политике руралног развоја  општине Рековац за 

2021. годину бр. 320-04/2020-04 од  12.04.2021. године, а на основу предходне сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-01615/2021-09 од 

29.03.2021. године, дана  16.04.2021. године, председник општине Рековац,  расписује  

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА  ИЗ  БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА  

ЗА  2021. ГОДИНУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

               Предмет Јавног позива је ближе уређење услова  и начина коришћења подстицаја за 

мере  руралног развоја  у  пољопривредној производњи  за 2021. годину. Јавни позив садржи 

услове за остваривање права на подстицаје, документацију коју је потребно поднети, рок за 

подношење пријаве и друге потребне информације  за коришћење подстицаја. 

 

Члан 2. 

 

Подстицаји обухватају подршку програма и то за : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
 

           Година 18.                                                     16. април 2021.  године                                                            Број 10. 

 

 

 

 

 



- ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТВА  

Шифра 

Инвестиције 
Назив инвестиције 

 СЕКТОР МЛЕКО 

101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, 

материјале и инсталације (прихватљиве инвестиције: музни апарати) 

 СЕКТОР ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

101.4.1 Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 

вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе (прихватљиве инвестиције: 

воћни садни материјал) 

101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и 

расадничку производњу (прихватљиве инвестиције: конструкције за 

пластенике  алуминијумске, поцинковане 

челичне, челичне и пластичне) 

101.4.8 Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом) – 

(прихватљиве инвестиције:трогодишње малч фолије - 

само за јагоду) 

101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева (прихватљиве инвестиције: системи за 

наводњавање "кап по кап") 

 СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО 

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство (прихватљиве инвестиције: кошнице и делови 

кошница) 

 

Члан 3. 

              Јавни позив је отворен до утрошка средстава а најкасније до краја октобра, узимајући 

у обзир и производне засаде јагода подигнуте у трећем  кварталу  текуће  календарске 

године. 

Члан 4. 

 

             Предвиђена средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава су 5.215.000 динара, са расподелом по инвестицијама и то: 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције Износ дин. 

101.1.3 

Опрема за мужу, хлађење и 

чување млека на фарми, 

укључујући све елементе, 

материјале и инсталације 

(прихватљиве инвестиције: 

музни апарати) 

400.000,00 

101.4.1 Подизање нових или 

обнављање постојећих 

(крчење и подизање) 

вишегодишњих засада воћака, 

хмеља и винове лозе 

1.000.000,00 



(прихватљиве 

инвестиције:воћни садни 

материјал) 

101.4.2 Подизање и опремање 

пластеника за производњу 

поврћа, воћа, цвећа и 

расадничку производњу 

(прихватљиве нвестиције:   

конструкције за пластенике  

Алуминијумске, поцинковане 

челичне, челичне и пластичне 

само за производњу поврћа) 

500.000,00 

101.4.8 Набавка опреме и уређаја за 

сетву, садњу и мулчирање (са 

фолијом) – (прихватљиве 

инвестиције:трогодишње малч 

фолије - 

само за јагоду) 

1.500.000,00 

101.5.10 Машине и опрема за 

наводњавање усева 

(прихватљиве инвестиције: 

системи за наводњавање "кап 

по кап") 

1.050.000,00 

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство 

(прихватљиве 

инвестиције:кошнице и 

делови кошница) 

765.000,00 

 

 Члан 5. 

            Током једне календарске године корисници средстава по овом Конкурсу и Програму  

могу да остваре право на подстицаје само за једну инвестицију у оквиру једне  мере. 

             Изузетно од предходног става овог члана, за производне засаде јагода подигнуте у 

трећем кварталу текуће календарске године може се поднети још један захтев у истој 

календарској години. 

            Крајњи корисници за  инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава  су 

физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном 

статусу. 

 

Члан 6. 

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 

Физичко лице остварује право на подстицаје ако:  

2.  је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује 

пољопривреда и рурални развој; 

3. у Регистру има пријављене површине на којима су подигнути производни засади под 

одговарајућим културама воћа и винове лозе. 

4. подносилац захтева да има пребивалиште и производњу на територији општине Рековац ; 

5. да се по неком другом основу не користе подстицајна средстава за набавку нових музних 

апарата, подизање истих производних засада воћака на истој катастарској парцели, набавке 

конструкција за пластенике. Набавке трогодишњих малч фолија само за јагоду, набавке 

система за наводњавање „кап по кап“, као и трошкови по истим инвестицијама за нове 



кошница и делова кошница ( потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање  у 

другим јавним фондовима ); 

6. да је пре подизања производног засада, у току претходне или текуће године, на 

катастарским парцелама извршена хемијска анализа земљишта са препоруком ђубрења 

за одговарајућу воћну врсту; 

7. да је извршено риголовање  (дубока обрада), односно подривање  

земљишта  у  току претходне  или  текуће  године  на  катастарским парцелама на којима 

су подигнути производни засади са минималном дубином од  0,6  m  (осим  на  песковитом  

земљишту  где  није  потребно  риголовање, односно подривање), односно са минималном 

дубином обраде земљишта од 0,3 m за производне засаде јагодастих врста воћака; 

8. Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је 

предмет захтева.  

 

Члан 7. 

 

2. СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ  

 

1)  За Сектор млеко за инвестиције 101.1.3 

                Право на подстицаје се остварује под условом  да за набавку нових музних апарата 

прихватљиви корисници морају да имају у свом власништву, односно у власништву члана 

регистрованог пољопривредног газдинства, 1-19 млечних крава на крају инвестиције. 

 

   Интензитет помоћи 

              Прихватљиви трошкови набавке музних апарата у процентуалном износу од 50% (без 

ПДВ). 

 

2)  За Сектор воће и поврће за инвестицију  101.4.1 

              Право на подстицаје остварује се за један или више подигнутих производних засада, a 

најмања површинa сваког производног засада треба да износи: 

1) 0,1 ha - за сваку врсту јагодастих воћака 

          2) 0,3 ha - за сваку врсту јабучастих, коштичавих и језграстих 

врста воћака. 

             Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела. Највећа 

површина за коју могу да се остваре подстицаји за производне засаде на крају инвестиције 

износи 2 ха за врсту јабучастих, коштичавих и језграстих воћака, а 1ха за сваку врсту 

јагодастих воћака. 

 

Интензитет помоћи 

             Прихватљиви трошкови набавке садница воћака  одобравају  се  као  накнада  дела  

трошкова  купљених и посађених садница  на пољопривредном земљишту у јесен 2020.г. или у 

пролеће 2021.г. и то у процентуалном износу о д  5 0 %  без урачунатог пореза на додату 

вредност. 

 

3) Сектор воће и поврће за инвестицију  101.4.2 

            Право на подстицаје остварују пољопривредна газдинства која поседују 

пољопривредно земљиште под проиводњом повртарских култура на којој је постављена 

конструкција за пластенике (Алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне) на 

површини до 0.03 ха на крају инвестиције 

 

     Интензитет помоћи 

 

              Прихватљиви трошкови набавке конструкција за пластенике одобравају  се  као  

накнада  дела  трошкова  купљене и постављене, у процентуалном износу о д  5 0 %  без 



урачунатог пореза на додату вредност. 

 

4) Сектор воће и поврће за инвестицију  101.4.8 

 

Право на подстицаје остварују пољопривредна газдинства која поседују пољопривредно 

земљиште под проиводњом јагоде са трогодишњом малч фолијом до 0.20 ха на крају 

инвестиције 

 

      Интензитет помоћи 

 

              Прихватљиви трошкови  набавке – плаћене и постављене трогодишње малч фолије - 

само за јагоду- у процентуалном износу од 50% (без ПДВ) 

 

5) Сектор воће и поврће за инвестицију   101.5.10  

 

          Право на подстицаје остварују пољопривредна газдинства која поседују 

пољопривредно земљиште под производњом свих врста воћа на површини до 0.20 ха на 

крају инвестиције за системе за наводњавање "кап по кап" ": капајући окитени-полидрип 

цеви, капајуће траке, цеви, вентури цеви, вентури комплети, дозатори ђубрива, филтери, 

мрежни улошци за филтере, диск улошци за филтере, капљачи, затварачи за капљаче, 

носачи полидрипова, бужири, затезачи, копче, тефлон траке, славине, регулатори притиска, 

ваздушни одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви за спојнице, фитинзи (нипле, муфови, 

колена, лактови, редуцири, разделници, холендери, спојнице, шелне, гумице, затварачи, 

завршни елементи, стартери, вентили, обујмице, прикључци, изводи, продужеци) 

 

      Интензитет помоћи 

 

               Прихватљиви трошкови  набавке системе за наводњавање "кап по кап" у 

процентуалном износу од 50% (без ПДВ). 

 

6) Сектор пчеларство  за инвестиције 101.6.2 

                     Прихватљиви корисници треба да у 2021.г. набаве  најмање 5 а највише 20 

кошница на крају инвестиције, пријављених у Централној бази података о обележавању 

животиња код Управе за ветерину, односно у матичној ветеринарској станици. 

            Интензитет помоћи 

            Прихватљиви трошкови набавке кошница и делова кошница одобравају  се  као  накнада  

дела  трошкова  купљених кошница, у процентуалном износу о д  5 0 %  без урачунатог 

пореза на додату вредност. 

 

Члан 8. 

 

         ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  

             Пријава са захтевом за утврђивање права на коришћење подстицаја из буџета општине 

Рековац за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2021.г. на 

подручју општине Рековац (набавку нових музних апарата, подизање производних засада 

воћа, конструкција за пластенике, трогодишњих малч фолија, система за наводњавање „кап по 

кап“ и  кошница и делова кошница), подноси се Општинској управи општине  Рековац – 

Комисија за имплементацију Програма  пољопривредне политике и руралног развоја општине 

Рековац у 2021.години, до краја октобра, узимајући у обзир и производне засаде јагода 

подигнуте у трећем  кварталу  текуће календарске  године. 

            Пријава и захтев са изјавом се подноси на читко попуњеном обрасцу, који је саставни 

део овог јавног позива. 

 



 

 

Члан 9. 

 

Уз пријаву се прилаже: 

1. Рачун или фактура на име подносиоца захтева о плаћеном износу за куповину музног 

апарата са отпремницом; 

2. Рачун или фактура на име подносиоца захтева о плаћеном износу за куповину садница 

воћака са отпремницом, плаћених у току јесен претходне, односно у току текуће 

календарске године у којој се подноси захтев, а до датума подношења захтева, 

3. извод из регистра земљишних површина, 

4. сертификат о квалитету садног материјала или потврда да су коришћење стандардне СА 

саднице, 

5. уверење о здравственом стању садног материјала 

6. потврда о извршена хемијска анализа земљишта са препоруком 

          ђубрења за одговарајућу воћну врсту; 

7. Копија плана у размери 1:1000, 1:2500, 1:2800 или 1:2880 и извод из катастра 

непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима (препис листа 

непокретности, ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа, ако 

није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није 

успостављен катастар непокретности) за све катастарске парцеле које су предмет 

Захтева; 

8. потписана изјава о извршеном  риголовању (дубока обрада),односно подривање  

земљишта  у  току претходне  или  текуће  године  на  катастарским парцелама на 

којима су подигнути производни засади воћа; 

9. Рачун или фактура на име подносиоца захтева о плаћеном износу за куповину 

конструкција за пластеника са отпремницом , трогодишње малч фолије за јагоду са 

отпремницом, система за наводњавање „кап по кап“ са отпремницом и кошница и 

деловима за кошнице са отпремницом, са датумом куповине од 01.01.2021.г. до момента 

подношења захтева; 

10.  доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције , потврда о преносу средстава или 

извод оверен од стране банке а код готовинског плаћања фискални рачун 

11.  царинска декларација  за увоз предметне инвестиције,(преведена на  српски); 

12.  Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног     газдинства; 

13.  копија очитане личне карте; 

 

Члан 10. 

 

              Сва предвиђена документација треба да гласи на име носиоца регистрованог 

пољопривредног газдинства. 

 

Члан 11. 

 

              Предмети по поднетим захтевима решаваће се по систему прво пристиглих захтева  до 

краја конкурсног рока односно до утрошка расположивих средстава, што значи да се не 

примењују критеријуми селекције и бодовања као и ранг листа.  

 

Члан 12. 

 

              За инвестицију за коју корисник подноси пријаву, неможе да користи 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.   

 

Члан 13. 

 

               Конкурсна документација  се може преузети  на званичном сајту општине Рековац и 

на писарници Општинске управе у Рековцу. 

              Начин  пријављивања на Конкурс: Пријава и пратећа документација доставља се 

„Комисији за имплементацију Програма пољопривредне политике и руралног развоја општине 

Рековац у 2021.години“, на писарници  у згради општине Рековац,  или путем поште на адресу 

Општина Рековац, ул. Светозара Марковића бр 2. 35260 Рековац. 

              Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

              За додатне информације можете се обратити Служби за пољопривреду  Општине 

Рековац сваког радног дана  од 7-15 часова  лично у канцеларији број 12. или на телефон  

035/8411171. 

 

Члан 14. 

 

                Комисија за имплементацију  Програма   пријаве ће размотрити  испуњености услова 

по Правилнику о условима и начину остваривања права на подстицаје и поступку доделе 

подстицаја  из буџета општине Рековац за 2021.године  до утошка средстава  за предвиђене 

мере, односно до краја конкурсног рока. Исплата средстава се врши на основу решења 

председника општине а на предлог Комисије која врши обраду предмета корисника средстава . 

               Учесници  на Јавном позиву  ће бити обавештени  о резултатима Конкурса  три дана 

по доношењу Одлуке-решења.  

 

Члан 15. 

 

             Овај Јавни позив објавити на званичном сајту општине Рековац, огласној табли 

Општинске управе, месним канцеларијама и у Службеном гласнику општине Рековац. 

 

 

Бр. 320-22 /2021-01                                                                            ОПШТИНА РЕКОВАЦ 

16.04.2021. године                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                            Др Александар Ђорђевић             

 

           

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
 

Издаје и штампа: 

Општинска управа Општине Рековац Светозара Марковића број 2 

 
Телефон  035/8411-005 

 

Главни и одговорни уредник: 

 

 Тихомир Симић 

   Компјутерска обрада:  

Драгана Поповић
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