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На основу Програма мера подршке спровођењу пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Прибој за 2017. годину, број 02-30, који је Скупштина општине Прибој 
усвојила 24.05.2017. године, Председник општине Прибој расписује 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за доделу подстицајних средстава за набавку опреме, механизације, 
квалитетних приплодних грла и садног материјала 

 
Расписује се јавни позив за доделу подстицајних средстава намењених пољопривредним 

газдинствима и удружењима за 2017. годину у укупном износу од 6.100.000,00 динара, за следеће 
инвестиције: 

 
Шифра 
инвестиције Назив инвестиције 

101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског 
говечета 

101.1.4. Изградња објеката за складиштење / чување млека 
101.1.7. Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и апликацију стајњака 

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

101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу 
101.1.10. Набавка опреме за хлађење и складиштење млека  
101.2.1. Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса 

101.2.4. 
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 

101.3.1. 

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 
производних (са наслоном) 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 

101.3.3. 

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 
наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, 
производњу садног материјала и повртарску производњу (укључујући и 
производњу расада и цвећарство) на отвореном пољу; набавка 
механизације за воћарско-виноградарску производњу (набавка прецизних 
машина за сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних 
прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и штеточина; 
набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 
расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; 
набавка система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и 
прскалица за наводњавање) 

101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 
101.4.5. Набавка сејалица 

101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и 
корова 

101.4.9. Изградња сушара за индустријско, зачинско и лековито биље 
101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава  
101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 
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 Општина Прибој ће субвенционисати инвестиције регистрованих пољопривредних 
газдинстава у износу од 50% од вредности инвестиције без ПДВ-а. Регистровано пољопривредно 
газдинство може конкурисати само за једну инвестицију, с тим да укупни износ субвенција по 
кориснику не може бити мањи од 10.000,00 динара, ни већи од 125.000,00 динара. 

 
Право на коришћење средстава по овом позиву имају регистрована пољопривредна 

газдинства са територије општине Прибој, ако су набавила опрему, механизацију, саднице или 
грла током 2017. године. 

 
Подстицаји се додељују као наменска и бесповратна средства. 
 
Подстицаји се остварују по редоследу подношења Захтева до износа опредељених 

финансијских средстава. 
 
Финансијска средства предвиђена за реализацију овог позива износе 6.100.000,00 динара. 
 

           Општи услови који су неопходни подносиоцу захтева за остваривање права на ову 
субвенцију су следећи: 
 

(1) да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са посебним прописом 
којим се уређује Регистар пољопривредних газдинстава, као носилац регистрованог 
пољопривредног газдинства и да се налази у активном статусу. 
Доказ: Потврда о активном и комерцијалном статусу газдинства (Управа за трезор) 
 

(2) да нема неизмирених пореских обавеза за 2016. годину  
Доказ: Уверење о измирењу пореских обавеза (Локална пореска служба) 
 

(3) да има отворен наменски рачун за пољопривреду  
Доказ: Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - образац бр.1 
 

(4) да има пребивалиште на територији општине Прибој  
Доказ: копија личне карте или очитана биометријска лична карта 
 

(5) да достави: 
- Матични лист и  
- Пасош за грло преведено на подносиоца захтева 
 

(6) да достави фискални рачун (оригинал и копију),  извод из банке, са доказом о 
извршеном плаћању за предметну инвестицију и рачун са отпремницом за купљену 
опрему, саднице или уматичено грло. 
Напомена: Општинска управа ће подносиоцу рачуна вратити оригинал фискалног рачуна 
након завршетка јавног позива 

 
(7) за инвестиције које подразумевају изградњу објеката потребно је доставити следећу 

документацију: 
- Пројекат будућег објекта 
- Грађевинска дозвола  
- Фискални рачуни за набављени грађевински материјал 
 
Подносиоци захтева који остваре право на субвенцију имаће следеће обавезе: 
- да не смеју отуђити опрему/механизацију у наредних 5 година од дана куповине; 
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- да не смеју отуђити набављена грла у наредних 5 година од дана куповине; 
- да сами сносе све трошкове који настану услед евентуалних ризика у погледу одржавања опреме 
и/или механизације. 
 
НАПОМЕНЕ: 
Јавни позив за подношење документације отворен је од 15.06.2017. године, a захтеви ће се 
примати и подстицаји ће се додељивати по редоследу подношења захтева до утрошка 
подстицајних средстава опредељених за ову намену. 
 Захтеви за подстицаје се преузимају у канцеларији бр. 38 и попуњавају приликом предаје 
документације. Надлежни орган за пољопривреду ће прегледати поднети захтев и дати сагласност 
о испуњености услова из Јавног позива. Приликом предаје, сваком захтеву ће се доделити редни 
број, са датумом и временом пријема. 
Напомена: Захтеви се примају до утрошка планираних средстава. 
 Пренос средстава за регресе по одобреним захтевима вршиће се током 2017. године.  
 Субвенционишу се рачуни наведени у мерама, искључиво из 2017. године. 
 Подносилац захтева може конкурисати само за једну меру из овог Јавног позива, током 2017. 
године. 
 

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу. 
 
Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани. 
  
За детаљније информације о овом јавном позиву, као и за предају захтева за субвенције 

заинтересовани се могу јавити у Општинску управу Прибој, у канцеларију бр 38, или на телефон 
033 2452341, локал 123, сваког радног дана од 08 до15 часова. 
  
01 број 320-2/2017      Председник општине Прибој 
Прибој, 12.06.2017. године       Лазар Рвовић  
       

 


