
 

 

 

На основу члана 42. а Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 69. Статута oпштине 

Рековац (“Службени гласник oпштине Рековац” бр.10/2018) и Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја oпштине Рековац у 2021. 

години, бр. 320-4/2021-04  од 01.04.2021. године, а на основу предходне сагласности 

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

29.03.2021. године, Општинско веће општине Рековац, на својој 25. седници одржаној дана 

12.04.2021. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

о условима и начину остваривања права регистрованим пољопривредним 

произвођачима на субвенционисање камате за краткорочне пољопривредне кредите из 

буџета општине Рековац у 2021. години 

 

Члан 1. 

 

           Субвенционисање трошкова камате за краткорочне пољоприврене кредите 

регистрованим пољопривредним газдинствима на територијим општине Рековац има за циљ 

унапређење пољопривредне производње, економско оснаживање пољопривредних газдинстава 

и побољшање продуктивности и квалитета производа. 

 

Члан 2. 

 

        Овим правилником ближe се прoписуjу критеријумима  о условима и начину 

остваривања права на кредитну подршку. 

 

Члан 3. 

 

          Субвенционисање трошкова камате за краткорочне пољоприврене кредите обухватају 

надокнаду прихватљивих  трошкова за добијање кредитних средстава.        

          Прихватљиви трошкови за краткорочне пољоприврене кредите одобравају се као 

надокнада трошкова ефективне каматне стопе у процентуалном износу од 100% њене 

вредности у банци са којом је председник општине закључио уговор о одобрењу кредитне 

подршке.  

 

Члан 4. 

 

       Кредитна средства обухватају подршку програмима пољопривредних газдинстава кроз: 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
 

           Година 18.                                                     12. април 2021.  године                                                            Број 9. 

 

 

 

 

 



• Куповину репроматеријала за пролећну и јесењу сетву; 

• Р азвој  ратарства,  воћарства,  виноградарства,  повртарства  и  

           цвећарства; 

• Развој сточарства који обухвата набавку животиња; 

• Набавку хране за животиње; 

• Инвестициона   улагања   у   пољопривредну   механизацију   и опрему у биљну и  

сточарску производњу; 

• Изградњу и реконструкцију пољопривредних објеката 

• Куповину опреме која се користи у пољопривредној производњи као и све друге   

инвестиције које унапређују пољопривредну производњу 

• Набавка матичних грла у сточарству; 

• Куповину основних средстава у биљној производњи (садни материјал, опрема за   

наводњавање, опрема за пластеничку произв. и др.) 

 

Члан 5. 

 

       Укупно планирана средства по овој мери износи 1.500.000,00 динара – економска 

класификација 441 отплата домаћих камата. 

 

Члан 6. 

 

       Корисници кредита: 

 

• физичко лице – носилац комерцијалног пољопривредног газдинства са активним 

статусом 

• подносилац захтева да има пребивалиште и производњу на територији општине Рековац  

• Потписана изјава да не постоји захтев за коришћење кредитне линије за исто улагање у 

другим јавним фондовима. 

 

Члан 7. 

 

           Највећи износ бескаматног краткорочног кредита који могу да се остваре по овој мери 

по кориснику износи 500.000,00 динара а најнижи износ је 50.000,00 динара по кориснику 

кредита. 

           Подстицај кроз ову меру финансираће се само каматна стопа на динарске кредите. 

 

Члан 8. 

 

        Подношење захтева 

 

            Корисник кредитних средстава остварује висину износа у односу на потребе исказане 

сопственим захтевом банци са којом је председник општине Рековац закључио уговор. 

Општинска управа доставља предходну сагласност кориснику кредита на поднешени захтев 

којом се прелиминарно дефинише намена средстава.  Одобрење краткорочног пољопривредног 

кредита носиоцима пољопривредног газдинства са територије општине Рековац,  банка ће 

одобрити уз испуњавање услова кредитне способности према пословној политици банке.   

 

 

Члан 9. 

 

             Уз захтев за одобрење кредитних средстава програмима из члана 3. Овог правилника, 

доставља се документација у складу са пословном политиком банке. 



 

Члан 10. 

 

Регистровано пољопривредно газдинство може да оствари право на подстицај само по 

једном кредиту. 

 

Члан 11. 

 

Рок за подношење захтева 

 

Захтеви се подносе до утрошка предвиђених средстава а најкасније до краја новембра 

месеца текуће буџетске године. Банка пуста кредитна средства корисницима у течај по 

редоследу поднешених захтева, уз обавезу да одмах по утрошку предвиђених средстава 

обавести писмено Општинску управу и председника општине. Рок отплате кредита је 12 

месеци уз отплату главнице у шестомесечним ануитетима. 

 

Члан 12. 

 

Кориснику кредита може да се одобри превремена отплата кредита, без права на 

накнаду трошкова превремене отплате кредита. 

Сав ризик одобрења и наплате кредита сноси банка.  

У случају  када се кредитна подршка користи ненаменски, кредит сматра 

доспелим, и то целокупна главница, припадајућа редовна камата и затезна камата и цео износ 

субвенционисаног дела камате са обрачунатом законском затезном каматом и пада на терет 

лица из члана 5. овог правилника.  

 

Члан 13. 

 

            Овај Правилник ступа  на снагу наредног дана од дана објављивања  у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

Република Србија 

Општина Рековац, Општинско веће 

Број: 401-314/2021-04, дана: 12.04.2021. године 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

         

                                                                            Др  Александар Ђорђевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу члана 36. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 69. Статута oпштине 

Рековац („Службени гласник oпштине Рековац“, бр.10/2018) и Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја oпштине Рековац у 2021. 

години, бр. 320-4/2021-04  од 01.04.2021. године, а на основу претходне сагласности 

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

29.03.2021.године, Општинско веће општине Рековац на својој 25. седници одржаној 

12.04.2021. године,  доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о условима и начину остваривања права на подстицаје инвестицијама у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава у општини Рековац за 2021. годину 

 

 

 

Члан 1. 

 

            Овим правилником ближe се прoписуjу критеријумима  о условима и начину 

остваривања права на Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на 

територији општине Рековац. 

 

Члан 2. 

 

              Циљеви мере инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава на 

територији општине Рековац  су: 

 

               Општи циљеви 

 - Обезбеђење сигурних прихода пољопривредних газдинстава; 

 - смањење трошкова производње;  

- раст конкурентности;  

- унапређење продуктивности и квалитета производа.     

        

             Специфични циљеви по секторима:  

 

     Сектор млеко 

     Модернизација производње и заштита квалитета млека 

 

    Сектор – Воће  

           Повећање површина под интензивним засадима воћа, као и поврћа у заштићеном 

простору; интензивирање површина под системом за наводњавање и малчфолијом. 

 

     Сектор- Пчеларство  

-Повећање производње и квалитета меда;  

-обезбеђење егзистенције пољопривредних газдинстава;  

-очување животне средине и повољан утицај на развој воћарства    

                

 

 

 

 



 

Члан 3. 

 

Листа инвестиција у оквиру мере:    

 

Назив инвестиције 

СЕКТОР МЛЕКО 

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

инсталације (прихватљиве инвестиције: музни апарати) 

СЕКТОР ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада 

воћака, хмеља и винове лозе (прихватљиве инвестиције: воћни садни материјал) 

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

(прихватљиве инвестиције: конструкције за пластенике  алуминијумске, поцинковане челичне, 

челичне и пластичне) 

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

инвестиције: трогодишње малч фолије - само за јагоду) 

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

"кап по кап") 

СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО 

Набавка опреме за пчеларство (прихватљиве инвестиције: кошнице и делови кошница) 

 

 

Члан 4. 

 

Сектор млеко за инвестиције 101.1.3 

 

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

прихватљиви корисници  имају у свом власништву, односно у власништву члана регистрованог 

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

                              Прихватљиви трошкови набавке музних апарата у процентуалном износу од 

50% (без ПДВ). 

 

Члан 5. 

 

Сектор воће за инвестицију 101.4.1 

 

Подстицаји за набавку садница воћака обухватају подршку подизању нових 

производних засада са савременом технологијом гајења воћака кроз накнаду прихватљивих 

трошкова набавке садница воћака.  

                    Подстицаји се остварују за један или више подигнутих производних засада, a 

најмања површинa сваког производног засада треба да на крају инвестиције износи 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. 

 

                Прихватљиви трошкови набавке садница воћака  одобравају  се  као  накнада  дела  

трошкова  купљених и посађених садница, у процентуалном износу о д  5 0 %  без 

урачунатог пореза на додату вредност и то: 

 

Члан 6. 

 

               Право на подстицаје остварују се под условом да је нови производни засад воћа 

подигнут: 

         1) у четвртом кварталу претходне календарске године; 

         2) у првом и другом кварталу текуће календарске године. 

               Изузетно   од   става   1.   овог   члана,   право   на   подстицаје   за производне засаде 

јагоде могу да се остваре под условом да су ти засади подигнути и у трећем кварталу текуће 

календарске године. 

 

      Члан 7. 

 

3) Сектор воће и поврће за инвестицију  101.4.2 

 

              Подстицаји за набавку опреме у повртарству за производњу у заштићеном простору 

обухватају подршку кроз надокнаду прихватљивих трошкова набавке конструкције за 

пластенике (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне). 

           Прихватљиви трошкови набавке конструкције за пластенике одобравају  се  као  

накнада  дела  трошкова  купљене и постављене опреме на одговарајућим парцелама до 

максималне површине од 0.03 ха на крају инвестиције, у процентуалном износу о д  5 0 %  

без урачунатог пореза на додату вредност. 

 

Члан 8. 

 

4) Сектор воће и поврће за инвестицију  101.4.8 

 

           Подстицаји за набавку опреме у воћарству за производњу јагоде обухватају подршку 

кроз надокнаду прихватљивих трошкова набавке трогодишњих малч фолија купљених и 

постављених на одговарајућим парцелама. 

           Прихватљиви трошкови набавке трогодишњих малч фолија одобравају  се  као  

накнада  дела  трошкова купљене и постављене на максималној површине засада од 0.20 ха 

на крају инвестиције, у процентуалном износу о д  5 0 %  без урачунатог пореза на додату 

вредност. 

            

Члан 9. 

 

5) Сектор воће и поврће за инвестицију   101.5.10  

 

           Подстицаји за набавку опреме у воћарству за производњу свих врста воћа обухватају 

подршку кроз надокнаду прихватљивих трошкова набавке нове опреме 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), купљене и постављене на 

одговарајућим парцелама. 

           Прихватљиви трошкови набавке системе за наводњавање „кап по кап“  одобравају  се  

као  накнада  дела  трошкова до максималне површине од 0.20 ха на крају инвестиције, у 

процентуалном износу о д  5 0 %  без урачунатог пореза на додату вредност. 

 

Члан 10. 

 

Сектор пчеларство  за инвестиције 101.6.2 

 

             Подстицаји за набавку опреме у пчеларству обухватају подршку кроз надокнаду 

прихватљивих трошкова набавке кошница и делова кошница. 

            Прихватљиви трошкови набавке кошница и делова кошница одобравају  и то за најмање 

5 а највише 20 комада, у процентуалном износу о д  5 0 %  без урачунатог пореза на додату 

вредност. 

 

Члан 11. 

 

               Право на подстицаје за 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 има физичко лице –  носилац  комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства. 

 

Члан 12. 

 

             Физичко лице остварује право на подстицаје ако:  

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

пољопривреда и рурални развој; 

- у Регистру има пријављен одговарајући број музних грла говеда - Сектор за производњу 

млека - за инвестицију 101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, 

укључујући све елементе, материјале и инсталације, прихватљиви корисници морају да 

имају у свом власништву, односно у власништву члана регистрованог пољопривредног 

газдинства, 1-19 млечних крава на крају инвестиције, односно Идентификациони број 

газдинства (ИД број) са бројем ушних марки музних грла говеда; 

- у Регистру има пријављене површине на којима су подигнути роизводни засади под 

одговарајућим културама воћа и поврћа . - Сектор производње воћа и поврћа, 

(инвестиције 101.4.1, 101.4.2, 101.4.8, 101.5.10) прихватљиви корисници треба да: 1) У 

РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих биљних 

култура; 2) имају: мање од 2 ха  јагодичастог воћа ; односно мање од 5 ха другог воћа, ; 3) 

за подизање нових производних засада воћа прихватљиви корисници треба да имају на 

крају инвестиције: 0,1-50 ха јагодастих врста воћака, 0,3-100 ха другог воћа; 4)имају мање 

од 0,5 ха пластеника или мање од 3 ха производње поврћа на отвореном простору; 

   -   Сектор пчеларство за инвестиције 101.6.2 прихватљиви корисници треба имају    

       5 – 500 кошница пријављених у Централној бази података о обележавању    

животиња код Управе за ветерину. 

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

- је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 

2021. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на 

подстицаје, као и засаде воћа који су подигнути у четвртом кварталу 2020.године;  



- да се по неком другом основу не користе подстицајна средстава за куповину музних 

апарата, подизање истих производних засада воћака на истој катастарској парцели, као и 

трошкови по истим инвестицијама за конструкције за пластенике, трогодишње малч 

фолије, за системе за наводњавање „кап по кап“ и нових кошница и делова кошница; 

 

Члан 13. 

 

               Поступак за остваривање права на коришћење подстицаја покреће се подношењем 

Пријаве за утврђивање права на коришћење подстицаја у оквиру Јавног позива за 

остваривање права на коришћење средстава 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), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Јавни 

позив расписује председник општине Рековац. 

               Образац Пријаве се подноси Општинској управи општине Рековац – 

„Комисији за имплементацију Програма пољопривредне политике и руралног развоја 

општине Рековац у 2021.години“ од дана расписивања Јавног позива па до краја октобра, 

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

календарске године. 

 

Члан 14. 

 

Уз Захтев се прилаже: 

 

1) Рачун или фактура на име подносиоца захтева о плаћеном износу за куповину садница 

воћака, плаћених у току претходне, односно у току текуће календарске године у којој се 

подноси Захтев, а до датума подношења Захтева, 

2) извод из регистра земљишних површина, 

3) отпремница за предметне саднице, 

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

саднице, 

5) уверење о здравственом стању садног материјала 

6) копија личне карте. 

7) Потврда о регистрацији пољопривредног домаћинства 

 

 Члан 15. 

 

              Укупно планирана средства по овој мери износи 5.215.000,00 динара – економска 

класификација 451140 -текуће субвенције за пољопривреду. 

             Од укупно планираних средстава из става 1. Овог члана, средства се расподељују по 

инвестицијама са приказом у табели: 

 

 

 

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 

(прихватљиве 

инвестиције:воћни садни 

материјал) 

1.000.000,00 

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 16. 

 

            Предмети по поднетим Пријавама 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. 

            Обраду података  из редоследом поднешених Пријава врши Комисија из члана 13.став 2.  

овог правилника.  Након административне контроле пријава, Комисија ће прихватљиве захтеве 

проверити теренском контролом на лицу места о којем ће сачинити посебан записник. 

Комисија после извршеног контролног прегледа и утврђивања испуњености услова за 

остваривање права на подстицаје, у складу са законом, овим правилником и јавним позивом,  

доставља кабинету председника општине Рековац на разматрање и усвајање.            

               На основу одлуке, председник општине доноси решење за финансирање инвестиција у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава.  

 

 

 

 

 

 



Члан 17. 

 

              Подносилац захтева може да оствари право на подстицаје само за једну инвестицију у 

оквиру једне  мере. 

           Изузетно од става 1. овог члана, за производне засаде јагода подигнуте у трећем 

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

години у складу са чланом 14.ставом 2. овог правилника. 

 

Члан 18. 

 

            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.  

           Корисници остварују право по утврђивању испуњености услова решењем надлежног 

органа, закључно до утрошка укупно предвиђеног износа средстава за ову меру. 

 

Члан 19. 

 

            Овај Правилник ступа  на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

Република Србија 

Општина Рековац, Општинско веће 

Број: 320- 17/2021-04, дана: 12.04. 2021. године 

 

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

         

                                                                                       Др  Александар Ђорђевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На основу члана 36. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 69. Статута oпштине 

Рековац („Службени гласник oпштине Рековац“, бр.10/2018) и Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја oпштине Рековац у 2021. 

години, бр. 320-4/2021-04  од 01.04.2021. године, а на основу претходне сагласности 

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

29.03.2021. године, Општинско веће општине Рековац на својој 25. седници одржаној 

12.04.2021. године,  доноси 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о условима и начину остваривања права регистрованим пољопривредним 

произвођачима на субвенционисање трошкова агрохемијске анализе земљишта из буџета 

општине Рековац у 2021. години 

 

 

 

Члан 1. 

 

           Субвенционисање трошкова поступка вршења агрохемијске анализе земљишта 

(контрола плодности земљишта) регистрованим пољопривредним газдинствима на 

територијим општине Рековац има за циљ унапређење пољопривредне производње путем 

рационалне употребе одговарајуће количине и врста ђубрива , очување физичких, хемијских, 

биолошких особина и водно-ваздушног режима земљишта и побољшање продуктивности и 

квалитета производа кроз одрживо коришћење пољопривредног земљишта. 

 

Члан 2. 

 

        Овим правилником ближe се прoписуjу критеријумима  о условима и начину 

остваривања права на одрживо коришћење пољопривредног земљишта. 

 

            Члан 3.  

 

          Субвенционисање трошкова агрохемијске анализе земљишта (контрола плодности 

земљишта) обухватају надокнаду прихватљивих  трошкова за добијање резултата у погледу 

садржаја хумуса, азота, фосфора, калијума и степена киселости земљишта.        

          Прихватљиви трошкови за поступак вршења агрохемијске анализе земљишта одобравају 

се као надокнада за услуге и лабалаторијске трошкове испитивања узорака пољопривредног 

земљишта у процентуалном износу од 100% њене вредности у Пољопривредној стручној 

служби (у даљем тексту ПСС) која поседује овлашћену лабораторију за обављање поступка 

контроле плодности земљишта са препоруком ђубрења за одоварајућу културу у биљној 

производњи, са којом је председник општине закључио уговор о одобрењу субвенције ових 

трошкова.  

 

 

 

 

 

 



Члан 4. 
 

Средства за субвенционисање трошкова агрохемијске анализе земљишта обухватају 
подршку програмима пољопривредних газдинстава кроз инвестиције унапређења  добре 
пољопривредне праксе (агро-мелиоративне мере) у правцу развоја свих сектора биљне 
производње (ратарства,  воћарства,  виноградарства,  повртарства  и            цвећарства;) 

 

Члан 5. 

 

               Укупно планирана средства по овој мери износи 150.000,00 динара – економска 

класификација 424113. – испитивање узорака земљишта. 

 

Члан 6. 

 

       Корисници субвенција: 

 

1. физичко лице – носилац комерцијалног пољопривредног газдинства са активним 

статусом 

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

 

 

Члан 7. 

 

              Највећи износ субвенционисања хемијске анализе земљишта који могу да се остваре по 

овој мери по кориснику јесте у вредности 5 извршених анализа узорака пољопривредног 

земљишта  по важећој цени коју прихвата ресорно Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 

 

Члан 8. 

 

        Подношење захтева 

 

            Корисник субвенционисаних средстава остварује право на потребе исказане сопственим 

захтевом у ПСС, са којом је председник општине Рековац закључио уговор. ПСС доставља 

Општинској управи копије предмета и резултате о свакој појединачној извршеној анализи 

узорака пољопривредног земљишта са подацима корисника редистрованих пољопривредих 

газдинстава са територије општине Рековац.  

           Прихватљиви прдмети за лица из члана 6. овог Правилника остварују право на 

субвенције ако су реализовали хемиску анализу земљишта у периоду 01.10.2020.године до  

30.09.2021.г.. 

           Уз документацију из става 1. овог члана, ПСС доставља Општинској управи и фактуру 

(сукцесивно или обједињено) у којој се исказује број извршених анализа и износ реализованих 

трошкова. ПСС неможе испоставити фактуру за трошкове анализе за које је предходно 

наплатила износ од регистрованог пољопривредног газдинства. 

 

Члан 9. 

 

             Узорковање пољопривредног земљишта корисници седстава обављају у складу са 

упутсвом које им доставља ПСС. Трошкови узорковања и допреме узорака до подручне 

лабораторије у ПСС сноси корисник субвенција за агро-хемијску анализу земљишта. 

 

 

 



Члан 11. 

 

Рок за подношење захтева 

 

Захтеви се подносе од ступања на снагу овог правилника па до утрошка предвиђених 

средстава а најкасније до краја новембра месеца текуће буџетске године.  

 

Члан 13. 

 

            Овај Правилник ступа  на снагу наредног дана од дана објављивања  у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

Република Србија 

Општина Рековац, Општинско веће 

Број: 320-18/2021-04, Дана: 12.04.2021. године 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

         

                                                                                      Др  Александар Ђорђевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – 

др. закон и 47/2018) и члана  15. Статута општине Рековац„ Сл. гласник“, бр.10/18), а на основу 

Закључка општинског штаба за ванредне ситуације општине Рековац  донетог на 10. ванредној 

седници од 14.04.2021 године, председник  општине Рековац доноси, 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о укидању ванредне ситуације за територију  

      општине Рековац 

  

1. Укида се ванредна ситуација за целу територију општине Рековац, проглашена Одлуком 

председника општине, због настуапања и ширења заразне болести „COVID-19“ јер су 

престали разлози њеног проглашења, уз поштовање мера Кризног штаба  Републике Србије 

које су и даље на снази. 

 

2. Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука којом је ова ванредна ситуација 

проглашена 82-20/2020-01 од 26.10.2020. године. 

 

3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Поморавског управног 

окрута, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу 

за ВС у Јагодини , јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера 

заштите и спасавања. 

 

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику, општине 

Рековац.    

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 82-7/2021-01, дана: 14.04.2021. године 

 

                                                        

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ     

                                                                                                                                            

                                                                                                       Др Александар Ђорђевић с.р. 

           

 

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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