
 На основу члана 163. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл.гласник 

РС“, број. 10/2013 и 142/2014) и члана 2 Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде 

општине Бољевац („Сл.лист општине Бољевац“, бр.19/2014), а у сладу са Програмом подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бољевац за 2015. годину, 

број: 320-6/2015-III-01 од 10.02.2015. године, претходне сагласности Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине дате решењем број: 320-00-01336/2015-09 од 24.02.2015. године и Одлуке 

Општинског већа општине Бољевац број. 06-30/2015-II/16.2 од 24.03.2015. године, начелник 

општинске управе општине Бољевац  дана 08.05.2015. године расписује: 

 

 

К О Н К У Р С 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПОЛИТИЦИ И ПОЛИТИЦИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ 

 

 

   

 

1. Овим конкурсом утврђују се услови и начин коришћења средстава Програма подршке  

пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Бољевац у 2015. години, 

2. Подстицаји се остварују за: 

 

2.1. Назив мере: Инвестиције у физичка средства пољопривредних  

       газдинства: 
 

 

А) Листа инвестиција у овиру мере  

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

101- сектор 

млеко 

Сектор млеко 

- Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване 

и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.) 

- Механизација (опрема за манипулацију, одлагање и апликацију стајњака); 

- Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и везаном систему 

држања; 

- Набавка опреме за хлађење и складиштење млека  

 

101-сектор 

месо 

Сектор месо: 

- Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију 

концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), 

електричне ограде и термо – појилице;  



 

 Најмања површина засада за коју се одобравају субвенције  је 0,50 ха, осим за аронију где је 

најмања дозвољена површина 0,20 ха. 

 

 Б)  Интензитет помоћи: 

  

Износ подстицаја за све инвестиције износи 50%  од висине захтева пољопривредног 

газдинства, а највише до 150.000,00 динара,  осим за „Сектор воће, грожђе и поврће“ – 

набавка садног материјала, где постицајна средства могу бити до 200.000,00 динара по 

захтеву.  
 

  Општи критеријуми за кориснике 

 

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

- Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране 

локалне самоуправе; 

- У случају када корисник није власник газдинства или земљишта где се инвестиција врши, треба да се 

достави уговор о закупу. Уговор између заинтересованих страна треба да покрије период од најмање 

пет година; 

- Не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје у року од пет година од дана 

исплате подстицаја и да се у том периоду предмет наменски користи; 

 

Специфични критеријуми: 

 

Сектор 1: Млеко - Прихватљиви корисници су регистрована пољопривредна газдинства са 2 – 19  

млечних крава на почетку инвестиције. Максилани подстицаји за набавку механизације и опреме 

износе 50%, односно максимално 150.000,00 динара по инвестицији.  

Сектор 2: Месо - Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства са 2 - 19 говеда или 10 –  

149  оваца и коза или 10 – 99 свиња на почетку инвестиције. За набавку механизације и опреме 

максимални износ подстицаја је 50%, односно максимално 150.000,00 динара по инвестицији.  

 

Потребна документација: 

a. Захтев (добија се у општини) 

b. Потврда о регистрованом пољопривредном газдинству ( Активан статус  газдинства за 2015 

годину), 

101-сектор 

воће, грожђе 

и поврће 

Сектор воће, грожђе и поврће: 

- Подизање нових засада воћака; 

- Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и наводњавање за  

воћарску производњу, производњу садног материјала и повртарску производњу 

(укључујући и производњу расада и цвећарство) на отвореном пољу (набавка 

механизације за воћарску производњу; Набавка прецизних машина за сетву, машина за 

расађивање расада, висококвалитетних прскалица или аутомизера за заштиту од болести, 

корова и штеточина; система са микропрскалицама за заштиту воћњака и расадника од 

измрзавања; противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система кап по кап; набавка 

пластичних фолија, агротекстила и слично и прскалица за наводњавање 

- Набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу 

јагодичасог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и 

полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо 

квалитетног покрова за пластенике и стакленике, система за наводњавање и ђубрење 

водотопивим ђубривима ); 

101-скетор 

остали усеви 

Сектор: Остали усеви (житарице, уљарице, индустијско  и лековито биље)  

- Набавка прикључних машина за жетву и бербу; Набавка машина за обраду 

земљишта; Набавка сејалица; Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од 

болести, штеточина и корова; 



c. Рачун (фискални рачун или писана изјава произвођача да не поседује фискалну касу), блок 

рачун,отпремница и гарантни лист о набавци нове опреме на име носиоца пољопривредног 

газдинства,  

d. Фотокопију текућег рачуна регистрованог газдинства или картона рачуна из банке, 

e     Обрасци 1,3 и 4 из Управе за трезор,  РЈ Бољевац у Бољевцу. 

f. Копија личне карте 

 

Сектор 3: Воће, грожђе и поврће - Прихватљиви корисници  су регистрована пољопривредна  

газдинства која су испитали плодност земљишта, извршили риголовање и  купили садни материја 

воћа.  

- Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства са капацитетом изнад 500м2  

стакленика/пластеника или до 0.2 ха отвореног простора за производњу поврћа. 

Макслимални износ подстицаја за набавку декларисаног садног материјала, опрему, механизацију и 

системе за наводњавање је 50%, односно максимално  200.000,00 динара по инвестицији. 

 

Потребна документација: 

a. Захтев (добија се у општини) 

b. Потврда о регистрованом пољопривредном газдинству ( Активан статус  газдинства за 2015 

годину), 

c. Рачун (фискални рачун или писана изјава произвођача да не поседује фискалну касу), блок 

рачун,отпремница , декларација и уверење о задравственом стању воћних садница, 

d. Препис поседовна листа, лист непокретности, уговор о закупу или уговор о пословно- 

техничкој срадњи за земљиште на коме се планира подизање воћњака, са роком важења не краћим 

од 15 година, 

e. Потврда о извршеној анализи квалитета земљишта на коме се подиже засад, 

f. Фотокопију текућег рачуна регистрованог газдинства или картона рачуна из банке, 

g.   Обрасци 1,3 и 4 из Управе за трезор,  РЈ Бољевац у Бољевцу. 

h.  Копија личне карте. 

    

Сектор 4: Остали усеви (житарице, легуминозе) - Прихватљиви корисници су пољопривредна  

газдинства која имају до 2 ха земљишта под усевима. 

Максимални износ подстицаја за опрему, механизацију и системе за наводњавање је 50%,  

односно максимално  150.000,00 динара по инвестицији. 

 

Потребна документација: 

a. Захтев (добија се у општини) 

b. Потврда о регистрованом пољопривредном газдинству ( Активан статус  газдинства за 2015 

годину), 

c. Рачун (фискални рачун или писана изјава произвођача да не поседује фискалну касу), блок 

рачун,отпремница и гарантни лист о набавци нове опреме на име носиоца пољопривредног 

газдинства,  

d. Фотокопију текућег рачуна регистрованог газдинства или картона рачуна из банке, 

e. Обрасци 1,3 и 4 из Управе за трезор,  РЈ Бољевац у Бољевцу. 

f.   Копија личне карте. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Назив мере: Унапређење рада земљорадничких задруга и удуржења са           

       подручја општине Бољевац 
 

А) Листа инвестиција у оквиру мере:  

 
Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

401 

Прихватљиви трошкови који буду предлагани у бизнис плановима од стране 

удружења и задруга и препоруке радног тела о прихватању програма и бизнис 

плана као и висини финансијских средстава, биће предложени Општинском 

већу општине Бољевац на усвајање. Сви прихватљиви трошкови морају бити у 

скаду са примером прихватљивих трошкова датим од стране МПЗЖС  
 

  Б) Интензитет помоћи: 
  

   Износ подстицаја износе 80%  од вредности инвестиција а највише 500.000,00 динара по 

захтеву.  
 

 Општи критеријуми за кориснике 

- Да су удружења и задруге произвођача регистрована по важећим прописима(у складу са 

законом); 

-  Одлуку својих органа  за подношење захтева за остваривање подстицајних средстава за 

реализацију планираних активности. 

 
  Специфични критеријуми: 

 -  да имају учлањене најмање 10 чланова, 

 -  да имају активан статус 

 
Потребна документација: 

a. Захтев (добија се у општини) 

b. Програм рада и бизнис план или акциони план за 3 године на разматрање и усвајање 

Радном телу за пољопривреду Општинске управе Бољевац који доноси препоруку о 

прихватању програма и висини подстицаја за сваки захтев појединачно; 
c.  Фотокопију текућег рачуна или картона рачуна из банке, 
d. Извод из АПР-а за правна лица. 

e. Копија личне карте лица који представља правно лице. 

  

3. Средства се могу користити за највише по два основа у току године а у оквиру једне мере може  

се вршити набавка и већег броја  ошреме и механизације а да при томе субвенције у оквиру једне 

мере не прелазе износ утврђен општим и специфичним критеријумима. Прихватљиве су инвестиције 

релазоване у 2015. години. Средства могу користити само регистрована пољопривредна газдинства 

са подручја општине Бољевацг  за инвестиције које се реализују на подручју општине Бољевац . Сви 

подстицаји се обрачунавају у проценту повраћаја средства који се односе на вредности инвестиција. 

 

  Крајњи корисници су активна: 

   - физичка лица носиоци регистрованог пољопривредног газдинства – (укључујући предузетнике), и 

   - правна лица, регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са   Законом о 

пољопривреди и руралном развоју. 

    - Подносилац захтева не мора да докаже економску одрживост инвестиције у 2015. години кроз 

бизнис план.  

   Општи критеријуми за кориснике: 

- Уписан у Регистар пољопривредних газдинстава; 

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

подстицаје везане за субвенционисање премије осигурања, вештачког осемењавања и камате за 

пољопривредне кредите; 



- Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од  

стране локалне самоуправе; 

- У случају када корисник није власник газдинства или земљишта где се инвестиција врши,  

треба да се достави уговор о закупу или уговор о пословно техничкој сарадњи. Уговор између 

заинтересованих страна треба да покрије период од најмање пет година; 

Сви подстицаји-трошкови морају бити у складу са листом прихватљивих трошкова из анкса 1.  

Овог конкурса, а који су саставни део Конкурса. 

Од стране Фонда  ће се  у периду од 3 године изврши провера  набављених добара или услуга  

и у складу са тим поднети извештај Начелнику општинске управе Бољевац.. 

 

4. Додела посебних постицаја за унапређење рада пољопривредних удружења и земљорадничких  

задруга у области пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа који своју 

делатност обављају на подручју општине Бољевац, а у циљу унапређења пољопривредне 

производње, подизање квалитета производње и производа и повећање конкурентности 

пољопривреде бољевачког  краја за 2015. годину. Удружења и задруге подносе програме рада и 

бизнис планове Општинској управи- Фонду на одлучивање најкасније до 15.06.2015. године; 
  

5. Конкурс за меру „Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинства“   
је отворен од _11.05.2015. године _до 01.12.2015. године, односно до утрошка  планираних 

средстава Фонда, а Фонд задржава право исправке и измене конкурса. 

       Конкурс објавити на огласној табли општинске управе и огласним таблама месних канцеларија,     

   општинском сајту и локалним средствима информисања. 

 

6. Са физичким и правним лицима која испуњавају услове Конкурса,  Општинска управа –  

Буџетски Фонда за развој пољопривреде ће склопити уговор. Уговором ће се ближе одредити услови 

коришћења подстицајних средстава и обавезе корисника ових средстава. 

 

7. Лица не смеју отуђити набављену опрему у периоду од пет година од дана потписивања уговора.  

Такође, не сме да са парцеле уклони воћне саднице у периоду од пет година. Уколико дође до 

отуђења опреме или механизације или уништења воћног засада,  носилац пољопривредног 

газдинства је дужан да одмах врати износ подстицаја Општинкој управи Бољевац- Фонду за развој 

пољопривреде општине Бољевац.  

 

8.   Увид у Програм и образац захтева може се преузети у Одељењу за лер, привреду и  

пољопривредуј, канцеларија 21,   Општинске управе општине Бољевац.  

 

9.   Конкурсна документација се подноси лично у писарници Општинске управе Бољевац или  

поштом на адресу: Фонд за развој пољопривреде општине Бољевац, улица Краља Александра 

24., са назнаком „за конкурс. 

 

10.   Све информације могу се добити на телефон 030/ 463-369 и 868; 

 

11.  Непотпуна и неблаговремена документација се неће разматрати. Општинска управа - Фонд за 

развој пољопривреде задржава право исправке и измене конкурса, као и одустајање од њега. 
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АНЕКС 1. 

 

ПРИМЕРИ ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА ПО МЕРАМА 

 

ЛИСТА ПРИМЕРА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА ЗА МЕРУ  

 

„Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава“ 

 

Листа могућих трошкова по секторима 

 

 

СЕКТОР МЛЕКА 

 

Опрема 

 Измузишта за машинску мужу, укључујући и покретне музне јединице (са свим 

елементима, материјалом и монтажом) 

 Млеководи и опрема за хлађење и складиштење млека на пољопривредном 

газдинству/фарми 

 Механизација и опрема за транспорт и манипулацију стајског ђубрива, осоком и течним 

стајњаком (Транспортери за стајско ђубриво; уређаји за мешање осоке и течног стајњака; 

пумпе за пражњење танкова; сепаратори за осоку и течни стајњак; машине за утовар 

чврстог стајњака, специјализирана опрема за транспорт стајњака, осоке и течног стајњака, 

цистерне за течни стајњак, специјалне приколице за транспорт стајњака/осоке/течног 

стајњака с одговарајућом опремом) 

 Опрема за прераду и паковање стајњака 

 Механизација  и опрема за припрему кабасте сточне хране, храњење и напајање животиња 

(млинови и мешаонице за припрему концентроване сточне хране, опрема и дозатори за 

концентроване сточне хране, изузимачи, транспортери, микс приколице и дозатори за 

кабасту сточну храну, хранилице, појилице, балирке, увијачи бала и силокомбајни, 

косачице, превртачи сена и др) 

 

СЕКТОР МЕСА 

 

Опрема 

 Машине и опрема за припрему кабасте сточне хране, храњење и напајање животиња 

(млинови и мешаоне за припрему концентроване сточне хране , опрема и дозатори за 

крмне концентрате, изузимачи, транспортери, миксер приколице и дозатори за кабасту 

сточну храну, хранилице, појилице, балирке, увијачи бала, силокомбајни, специјалне 

приколице за транспорт стајњака/осоке/течног стајњака с одговарајућом опремом). 

 

 

СЕКТОР ВОЋА, ГРОЖЂА,  ПОВРЋА(укључујући печурке) И ЦВЕЋЕ  

 

Подизање производних (са наслоном) и матичних засада воћака, као и постављање 

противградних мрежа. 

 

Опрема и механизација 

 

 Опрема за стакленике, пластенике и објекте за гајење печурака 

 Опрема и уређаји за наводњавање и ђубрење (фертиригација) 

 Опрема за допунско осветљење и засењивање 

 Опрема и уређаји за припрему земљишта и супстрата 



 Опрема и уређаји за сетву, садњу и постављање фолије 

 Опрема и уређаји за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата 

 Опрема за повећање концентрације CO2 

 Опрема и уређаји за хидропонски и аквапонски узгој 

 Опрема и уређаји за одржавање специфичних микроклиматских услова вентилацију, 

климатизацију и грејање, компјутерску опрему за за контролу грејања, вентилације, 

брања, прања, сортирања, разврставања, паковања, обележавања 

 Опрема за вештачко проветравање 

 Специјални уређаји за бербу воћа и поврћа 

 Бокс палете и приколице за превоз и прихват 

 Опрема за чишћење и прање 

 Опрема за сушење 

 Опрема за системе заштите од падавина (град, киша, мраз) - стубови, сидра, сајле, жица, 

капе, затеге, копче, мрежа) 

 Опрема за систем наводњавања 

 Пумпе, цевоводи, распршивачи, систем филтрације, систем ђубрења водотопивим 

ђубривима (фертиригације), капаљке, роломати 

 

 

СЕКТОР ЖИТАРИЦА , УЉАРИЦА И ОСТАЛИХ УСЕВА 

 

Механизација и опрема: 

 прикључних машине за жетву и бербу 

 плугови, тањираче, дрљаче, разривачи, подривачи и др.  

 сејалице; 

 прскалице за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова 

 опреме за утврђивање услова чувања и утврђивање квалитета зрнастих производа 

 

 

 

 


