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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и рурално мразвоју 

("Службени гласник РС" број 10/13), Решењa о давању претходне сагласности 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине (бр.: 320-00-01580/2016-09 од 

02.03.2016. год.) и Програма подршке мера за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за 2016 годину (бр.: 06-26/16-I/42-12 од 04.03.2016. год.) 

Председник општине Димитровград, дана 18. 03 .2016. год. расписује: 

 

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ  

СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРЕ  

„ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА  

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТВА“ 
 

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ  

Право коришћења подстицајних средстава имају физичка и правна лица – носиоци 

регистрованог пољопривредног газдинства, са активним статусом на територији општине 

Димитровград, који немају неизмирене пореске обавезе према Општини Димитровград за 

2015 годину, као и друге неизмирене обавезе према Општини Димитровград, буџетском 

Фонду за развој пољопривреде или према другим фондовима Општине Димитровград. 

 

Подносилац захтева (носилац регистрованог пољопривредног газдинства) у оквиру 

Мере инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинства, може да добије 

максиму 500.000,00 РСД, у оквиру једне или више инвестиција. Приликом конкурисања за 

подстицаје преко 200.000,00 РСД подносилац захтева мора да докаже економску 

оправданост. 

 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СВЕ ПОДСТИЦАЈЕ У ОКВИРУ МЕРЕ 

„ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТВА“: 

 

1. захтев  – образац (Групе за пољопривреду и рурални развој);  

2. потврда о активном статусу газдинства за 2016.годину; 

3. извод из регистра пољопривредног газдинства; 

4. извод из структуре сточарске производње за 2016.годину; 

5. извод из структуре биљне производње за 2016.годину; 

6. потврду о измиреним локалним пореским обавезама за 2015 годину; 

7. М–А потрврда о пријави осигурања  (само за осигуранике преко пољопривреде); 

8. потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима. 

 

 За доделу подстицаја подносилац захтева осим основних критеријума мора да 

испуни – СПЕЦИФИЧНЕ КРИТЕРИЈУМЕ. .Висина подстицаја се опредељује на основу 

процента, као максимума и минимума који је опредељен Програмом подршке мера за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016 годину (бр.: 

06-26/16-I/42-12 од 04.03.2016. год.), у оквиру појединачних Сектора. 

 За доделу свих субвенција висина подстицаја се израчунава на основу 

набавне цене умањене за износ средстава на име ПДВ-а  
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СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ И ВИСИНА ПОДСТИЦАЈА  
 

СЕКТОР 
МЛЕКО 

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ НЕОПХОДНИ УСЛОВИ  
ВИСИНА ПОДСТИЦАЈА  

Проценат Минимум Максимум 

Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или 
сименталског говечета 

• поседовање адекватног 
објекта за држање 
квалитетних приплодних 
јуница; 

• мин.1 ha обрадивог пољ. 
земљишта / условном грлу – 
за целокупно стадо. 

• набавка максимум 3 јунице. 

50 % 

 
100.000,00 
РСД / грлу 

Изградња објеката за смештај животиња и набавка опреме за  
наведене објекте (опрема за изђубравање, опрема за напајање, 
за вентилацију, опреме за мужу, исхрану животиња, итд.)  

• поседује миниму пет (5) крава 
или  

• тридесет (30) оваца или 

• двадесет (20) коза. 
 

100.000,00 

РСД 

500.000,00 

РСД 
Изградња објекта за складиштење хране за животиње 

Изградња објеката за складиштење /чување млека 

Изградња објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака 

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

10.000,00 

РСД, 

200.000,00 

РСД, 
Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и апликацију 
стајњака. 

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

Набавка преносне опреме за мужу 
10.000,00  

РСД 

50.000,00  

РСД  

Набавка опреме за хлађење и складиштење млека 
10.000,00 

РСД   

200.000,00 

РСД  
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СЕКТОР 
МЕСО 

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ НЕОПХОДНИ УСЛОВИ 
ВИСИНА ПОДСТИЦАЈА  

Проценат  Минимум Максимум 

Набавка квалитетних оваца и коза. 

• поседовање адекватног 
објекта за држање 
квалитетних приплодних 
оваца, коза и свиња товних 
раса; 

• мин.1 ha обрадивог пољ. 
земљишта / условном грлу 
– за целокупно стадо. 

• набавка минимум 5 јагњади 
/ јаради – максимум 20 
јагњади/јаради. и максимум 
5 јараца /овна 

80 %  

јагњад/јарад 
- 12.000,00 
РСД / грлу; 

 
овнови/јарче  
.- 24.000,00 
РСД / грлу. 

Изградња објекта за смештај животиња 

Поседује миниму:  

• тридесет (30) оваца или 

• двадесет (20) коза. или  

• пет (5) крмача 
50 % 

100.000,00 
РСД 

500.000,00 
РСД 

Изградња боксова за држање крмача, прасилишта и 
одгајалишта. 

• поседује минимум пет (5) 
крмача; 

• адекватан објекат. 

100.000,00 
РСД 

200.000,00 
РСД 

 

Листа  општих прихватљивих трошкова прилико изградње објекта (могући радови везани уз изградњу) приликом ангажовања 

извођача радова: Грађевински радови: радови рушења и растављања; припремни радови; земљани радови; бетонски радови; армирачко – 

бетонски радови; изградња с полуготовим производима и пратећи делови; радови армирања-учвршћивања; тесарски радови; зидарски радови; 

радови изградње; радови изолације и кровопокривачки радови. Занатски радови: лимарски радови; столарски радови; браварски радови; 

стакларски радови; кречење и облагање; подно облагање; радови резања камена; керамичарски радови; паркетарски радови; молерски радови; 

облагање дрвеним, каменим или вештачким плочама и радови финалне монтаже. Инсталатерски радови: електричне инсталације; радови на 

водоинсталацији и канализацији; гасне инсталације и инсталације централног грејања. 
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СЕКТОР 
ВОЋЕ, 

ГРОЖЂЕ, 
ПОВРЋЕ 

(укључујући 
печурке и 

цвеће) 

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ НЕОПХОДНИ УСЛОВИ 
ВИСИНА ПОДСТИЦАЈА  

Проценат  Минимум Максимум 

Подизање нових или обнављање постојећих производних 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 

 

• да поседује у власништву 
површине намењене за 
заснивање нових засада: 

• да је земљиште на коме се 
планира засад пријављено 
приликом регистрације 
пољопривредног газдинстaва, 

•  да није под било каквим 
теретом (хипотека, 
плодоуживање и друго), 
односно да су у моменту 
подношења пријаве окончани 
сви поступци доказивања 
власништва и да нема 
забележбе у листу 
непокретности да је 
предметно земљиште под 
теретом.  

Подносиоци пријаве могу се 
пријавити за заснивања:  

• коштуњичавог, јабучастог и 
језграстог воћа само за 
површине катастарске 
парцела веће од 0.2 ha,  

• јагодастог и бобичастог воћа 
на катастарске парцеле веће 
од 0.1 ha. 
 

60 % 
10.000,00 

РСД 

200.000,00 

РСД 
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Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту 
биља и наводњавање за воћарску и виноградарску 
производњу, производњу садног материјала и повртарску 
производњу (укључујући и производњу расада и цвећарство) 
на отвореном пољу (набавка механизације за воћарско-
винаградарску 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, винограда и расадника од измрзавања; 
противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система 
кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и 
слично и прскалица за наводњавање); 

• да поседује у власништву 
површине намењене за 
заснивање пластеничке 
производње:  

• да је земљиште на коме се 
планира засад пријављено 
приликом регистрације 
пољопривредног газдинстaва, 

•  да није под било каквим 
теретом (хипотека, 
плодоуживање и друго), 
односно да су у моменту 
подношења пријаве окончани 
сви поступци доказивања 
власништва и да нема 
забележбе у листу 
непокретности да је 
предметно земљиште под 
теретом.   

60 % 
10.000,00 

РСД 

200.000,00 

РСД 

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 за пластенике и стакленике 

60 % 
10.000,00 

РСД 

200.000,00 

РСД 

 
Прихватљиви трошкови при изградњи стакленика и пластеника (само полиетиленска фолија мин. 200 микрона) за производњу поврћа и 
воћа, објеката за гајење печурака и производњу компоста за печурке укључујући простор за уградњу система за вентилацију, климатизацију и 
грејање укључујући алармни систем с генератором/агрегатом, резервоар за воду и изградња објеката за складиштење воћа, поврћа, стоног 
грожђа и печурки с просторима за сортирање, паковање и означавање укључујући водоводне, гасне, електричне (укључујући алармни систем с 
генератором/агрегатом) и канализационе мреже (укључујући УЛО хладњаче). 
 
Прихватљиви трошкови  при подизању или реструктурирању засада воћа укључујући - набавку декларисаног садног материјала и 
подизање засада. 
 
Прихватљиви трошкови у сектору воће, грожђе и поврће су и изградња система за наводњавање на газдинствима укључујући 
микроакумулације, бушење бунара, уређење водозахвата; изградња система заштите од падавина (град, киша, мраз) и изградња ограде око 
засада/фарме.  
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СЕКТОР 

ОСТАЛИ 

УСЕВИ  

(житарице, 

индустријско, 

ароматично и 

зачинско биље 

и др.) 

 
НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 
НЕОПХОДНИ УСЛОВИ 

 
ВИСИНА ПОДСТИЦАЈА 

 

Проценат Минимум  Максимум 

Набавка трактора за ратарску производњу. 
• поседује минимум пет (5) 

крава или  

• тридесет (30) оваца или 

• двадесет (20) коза или 

• обрађује минимум пет (5) 
хектара пољ. земљишта. 50%  

10.000,00 

РСД,   

300.000,00 

РСД,   

Набавка комбајна за жетву и бербу. 

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. 

Израдња сушара за идустијско, зачинско и лековито 
биље. 

• бави се производњом 
индустријског, зачинског и 
лековитог биља. 

• бави се сакупљањем или 
откупом индустријског, 
зачинског и лековитог биља. 

 

СЕКТОР 
ПЧЕЛАРСТВО 

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ НЕОПХОДНИ УСЛОВИ 

 
ВИСИНА ПОДСТИЦАЈА 

 

Проценат Минимум  Максимум 

Набавка опреме за пчеларство. 
• поседује минимум десет (10) 

кошница 
60%  

10.000,00 
РСД 

100.000,00 
РСД 

Набавка нових пчелињих друштава. 

 

Прихватљиви трошкови приликом набавке опреме за пчеларство су: кошнице, центрифуге, електрични отклапач саћа, каде за 

отклапање саћа, електричне пумпе и пунилице за мед, топионици за восак, електрични декристализатор, аутоматски сто за паковање меда, 

канте и бурад за мед, цистерне за мед,сушара за полен и стресач пчела. 
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СЕКТОР 
АКВАКУЛТУРА 

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ НЕОПХОДНИ УСЛОВИ 

ВИСИНА ПОДСТИЦАЈА 

Проценат Минимум  Максимум 

Изградња објеката за аквакултуру. 
• да има пројекат за изградњу 

објеката за аквакултуре 

50%  

50.000,00 
РСД 

200.000,00 
РСД 

Набавка нове опреме за рибњаке.  

• да поседује рибњак који је 
пријављен приликом 
регистрације пољопривредног 
газдинстaва, 

10.000,00 
РСД 

100.000,00 
РСД 

 

Прихватљиви трошкови приликом изградње објеката за аквакултуру су: изградња и/или реконструкција мрестилишта риба, објеката за 

узгој риба и објеката за затворени узгој; брана, хидро – објеката и објеката за прочишћавање вода; објеката за обраду отпадних вода; објеката 

за складиштење рибљих производа и хране за животиње (аквакултура).  

 

Прихватљиви трошкови набавке нове опреме за рибњаке су:опрема за мрестилишта, производњу, храњење, укључујући снабдевање водом; 

танкови (базени) за транспорт рибе; аератори, оксиметри; уређаји за припрему и прераду хране за рибе (аквакултура) – укључујући 

постављање; опрема за прочишћавање воде коју испуштају производни објекти, опрема за праћење квалитета воде и здравља риба, као и 

квалитета рибљих производа, рачунарска опрема укључујући софтвере за праћење производног процеса, мрежастиалати, опрема за 

производњу леда, уређаји за излов рибе, елеватори за рибе и чамци. 
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ПРАТЕЋА КОНКУРСА ДОКУМЕНТАЦИЈА – доставља се уз обавезну конкурсну 
документацију ускладу са врстом захтева:  
 
Доставља се приликом набавке квалитетних приплодних јуница млечних раса или 

сименталског говечета и набавке квалитетних оваца и коза: 

• оверена копија педигреа или матичног листа за свако набављено грло; 

• оверена копија пасоша за свако набављено грло; 

• оверена копија здравственог уверења; 

• доказ о куповини грла (рачун или купопродајни уговор оверен у Суду за период од  

01.01.2016.год. до дана завршетка конкурса); 

• доказ о намери куповине (предуговор са власником приплодних грла); 

• доказ о преносу средстава са купца на продавца  (извод из банке). 

 

 У случају да набавка приплодних грла обављена пре или у току расписивања 

конкурса подносилац захтева доставља рачун или купопродајни уговор оверен у Суду. У 

случају да се набавка приплодних грла планира доставља се предуговор или предрачун, и 

сва остала пратећа документација, изузе доказа о преносу средстава са купца на 

продавца.  

 

 

Доставља се приликом набавке опреме и механизације у оквиру свих сектора мере 

„Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинства“: 

• предрачун за набавку пољопривредне опреме и механизације или рачун за 

набављену пољопривредну опрему и механизацију  (за период од  01.01.2016.год. до 

дана завршетка конкурса).  

• отпремница за набављену опрему и механизацију за пољопривредну производњу  – 

доставља се са рачуном; 

• оверена копија гарантног листа за набављену опрему и механизацију  – доставља се 

са рачуном; 

• предуговор за набавку половне пољопривредне опреме и механизације или уговор за 

набављену половну опрему и механизацију  за пољопривредну  производњу (за 

период од  01.01.2016.год. до дана завршетка конкурса); 

• доказ о преносу средстава са купца на продавца  (извод из банке) – приликом набавке 

половне механизације. 

 

 У случају да је опрема/механизација купљена пре или у току расписивања конкурса 

подносилац захтева доставља рачун, отпремницу, гарантни лист и доказ о преносу 

средстава. У случају да је набавка опреме/механизације само планирана подносилац 

захтева доставља предрачун или предуговор, осталу документацију доставља у 

предвиђеном року након склапања Уговора са Општином Димитровград. 

 

 

Подизање нових или обнављање постојећих производних и матичних засада 

воћака, хмеља и виновелозе: 

• оригинал или оверена копија декларације садног материјала – етикета; 

• оверена копија декларација о квалитету садног материјала пољопривредног биља 

• оверена копија сертификата о производњи садног материјала; 

• оверена копија уверења о здравственом стању;  

• рачун и фискални рачун за набавку садног материјала; 
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• предрачун за набавку садног материјала; 

• отпремница за набавку садног материјала; 

• оверена копија поседовног листа парцеле на којој се подиже засад. 

 

 

 У случају да је подизање засада извршен пре расписивање конкурса подносилац 

захтева доставља рачун или фискални рачун и сву осталу пратећу документацију 

предвиђену Конкурсом. У случају да је планирано подизање трајног засада корисник 

доставља предрачун за набавку садног материјала и сву осталу пратећу документацију 

предвиђену Конкурсом, изузев отпремнице за набавку садног материјала.  

 

 

Изградња објеката у оквиру свих сектора мере „Инвестиције у физичка средства 

пољопривредних газдинства“: 

 

 

Приликом ангажовања извођача радова: 

• одобрење за градњу објекта за који се тражи субвенција, издато од стране Одељења 

за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове и комунално стамбену 

делатност - ОУ Димитровград;  

• рачун о изведеним радовима у периоду од 01.01.2016. године до дана завршетка 

конкурса; 

• три понуде дате од стране овлашћеног извођача радова, од које се бира најповољнија 

– када су радови планирани за извођење током 2016 године. 

 

 

Приликом набавке материјала за изградњу објекта: 

• одобрење за градњу објекта за који се тражи субвенција, издато од стране Одељења 

за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове и комунално стамбену 

делатност - ОУ Димитровград;  

• предрачун или рачун за набавку грађевинског материјала у складу са пројектом за 

изградњу објекта за који се тражи субвенција (за период од  01.01.2016.год. до дана 

завршетка конкурса); 

• отпремница за достављени грађевински материјал  – доставља се са рачуном. 

 

 

Приликом набавке специјализоване опреме: 

• одобрење за градњу објекта за који се тражи субвенција, издато од стране Одељења 

за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове и комунално стамбену 

делатност - ОУ Димитровград;  

• предрачун или рачун за набављену опрему у објектима за смештај животиња (за 

период од  01.01.2016.год. до дана завршетка конкурса); 

• доказ о преносу средстава са купца на продавца  (извод из банке) – приликом набавке 

опрему за објекте за смештај животиња. 

• отпремница за опрему у објекта – доставља се са рачуном; 

• оверена копија гарантног листа за опрему у објектима – доставља се са рачуном. 
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КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ: 
 

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1. 
Старост апликанта (носилац пољопривредног 
газдинства). 

до 35 год. 
од 36 до 55 год. 

≥ 56 год. 

20 
10 
5 

2. 
Број чланова комерцијалног пољопривредног 
газдинства.  

1 – 2 
3 + 

5 
10 

3. 
Подносилац захтева је жена (носилац 
пољопривредног газдинства). 

Да 
Не 

10 
0 

4. 
Пољопривредна производња – у својству 
делатности. 

искључиво  
претежно 
додатно 

пензионер  

20 
10 
0 
0 

5. 
Досадашње коришћење бесповратних 
средстава Фонда за развој пољопривреде 
Општине Димитровград. 

Први пут 
Други пут 

Три и више пута 

10 
5 
0 

6. Економска оправданост улагања. 
Оправдано 

Неоправдано 
10 
0 

7. 
Подносилац захтева (носилац пољопривредног 
газдинства) ПИО преко пољопривреде. 

Да 
Не 

20 
0 

 
 
АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 
 

Пријава за коришћење средстава са траженом документацијом подноси се преко 

писарнице Групи за пољопривреду и рурални развој – ОУ Димитровград која обавља 

административну проверу поднете документације. Неће се узимати у разматрање пријаве 

поднете од стране лица која немају право да учествују у конкурсу и пријаве поднесене 

након истека рока који је прописан конкурсом.  

После административне контроле, прихватљиви захтеви ће бити проверени 

теренским обиласком газдинстава потенцијалних корисника, од стране Комисије 

именоване од стране Општинског већа општине Димитровград (у даљем тексту Комисија).  

Применом специфичних критеријума и критеријума селекције који су дефинисани 

Програмом подршке мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за 2016 годину (бр.: 06-26/16-I/42-12 од 04.03.2016. год.), извршиће се рангирање 

прихватљивих захтева од стране именоване Комисије. Комисија задржава право да 

затражи достављање допунске документације. 

У случају када постоји више пројеката са истим бројем бодова према 

критеријумима за рангирање, предност добија онај подносилац захтева који није користио 

подстицајна средства од стране Општине Димитровград или је користио мање пута. У 

случају када је поднет мањи број захтева, који испуњава услове и који су прихватљиви, од 

расположивих средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана. Уколико корисник 

подстицајних средстава одустане од пријаве, Општинско веће доноси Одлуку о додели 

средстава следећем кориснику на ранг листи, до утврђеног износа средстава. 

Коначну одлуку о додели средстава доноси Општинско веће Општине 

Димитровград. Одлука је коначна и против исте се неможе изјавити жалба, нити се може 

водити управни спор. 
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ПРАВА ИОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  

 
Корисник коме се одобре средства потписује Уговор са општином Димитровград, 

којим се дефинишу права и обавезе уговорених странаи у складу је са Програмом 

подршке мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

2016 годину (бр.: 06-26/16-I/42-12 од 04.03.2016. год.). 

 
 
ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА 

 
 Конкурс ће бити објављен Огласној табли Општине Димитровград, као и на 

званичној интернет страници Општине Димитровград www.dimitrovgrad.rs. 

 

 Конкурсне образаце, специфичне критеријуме и критеријуме селекције могу се 

преузети у Групи за пољопривреду и рурални развој, ул. Балканска бр. 12, и у 

електронском облику преко сајта Општине Димитровград (www.dimitrovgrad.rs). За сваку 

инвестицију користи се посебни конкурсни образац ( нпр.куповина грла на једном обрасцу, 

а ако се конкурише и за набавку сејалице попуњава се други конкурсни образац уз копије 

свих осталих потребних докумената за ту врсту субвенције) 

 

 Конкурс траје од 23.03.2016. године до 13.04.2016. гонине. Конкурсни образац са 

пратећом документацијом потребно је доставити лично на писарници Општинске управе 

Општине Димитровград, улица Балканска бр.2. Конкурсни образац са пратећом 

документацијом предаје се закључно до 15:00 часова 13.04.2016. године, на писарници 

Општинске управе Општине Димитровград.   

 

 Све потребне информације можете добити у Групи за пољопривреду и рурални 

развој, ул. Балканска бр. 12, 18320 Димитровград . 

 

 

 

Број: 320–32/16–II 

У Димитровграду 23.03.2016. год. 

 

 

 

О П Ш Т И Н A   Д И М И Т Р О В Г Р А Д 
 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

_______________________ 

                                                                                                   Зоран Ђуров
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