
 

 
 
На основу Програма мера подршке спровођењу пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Нова Варош за 2020. годину, Председник општине расписује 

 

 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  

НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 

Расписује се конкурс за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава,  намењених пољопривреди за 2020. годину у укупном износу од  

6.500.000,00 динара, за следеће инвестиције: 

 
 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

101.1.1 Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда ( краве 

старости  до 5 година) оваца и коза 

101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11 Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12 Машине за сетву 

101.1.13 Машине за заштиту биља 

101.1.14 Машине за убирање односно скидање усева 

101.1.15 Машине за транспорт 

101.1.17 Машине и опрема за наводњавање усева 

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

елементе, материјале и инсталације 

101.1.5 Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање 

животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; 

опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; 

транспортери; приколице и дозатори за кабасту сточну храну;  

101.1.8 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.1.9 Машине за примарну обраду земљишта 

101.1.11 Машине за допунску обраду земљишта 

101.2.3 Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног 

стајњака (транспортери за стајњак, уређаји за мешање полутечног и 

течног стајњака, пумпа за пражњење резервоара, сепаратори за 



полутечни и течни стајњак, машине за пуњење течног стајњака 

101.4.1 Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 

вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

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

расадничку производњу 

101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 

101.4.3 Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у 

воћњацима и вишегодишњим засадима 

101.6.1 Набавка нових пчелињих друштава  

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство  

 

За ову меру планирано је  да по једном кориснику максимални износ повраћаја средстава 

буде 30-50% укупне вредности инвестиције, без ПДВ-а, у зависности од броја поднетих захтева.  

Укупан  износ субвенције по домаћинству је до 80.000,00 динара. 

Једно газдинство може конкурисати само са једном инвестицијом. 

 

Максималан износ повраћаја од стране Општине Нова Варош по грлу крупне стоке 

(уматичене приплодне јунице и краве старости до 5 година), је 30% вредности инвестиције одн. 

максимално 50.000,00 динара/грлу, за највише 1 грло. Максималан износ повраћаја од стране 

Општине Нова Варош по грлу ситне стоке (овце и козе) је 30% вредности инвестиције одн. 

максимално 6.000,00 динара/грлу, за највише 10 грла.  

 

За све инвестиције у оквиру ове мере повраћаj је за 10% већи, уколико су носиоци 

газдинстава жене и млади (до 40 година старости). 

 

Расписује се конкурс за доделу подстицајних средстава за економске активности у циљу 

подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и 

сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са 

ознаком географског порекла на газдинствима   намењених пољопривреди за 2020. .годину у 

укупном износу од  500.000,00 динара, за следеће инвестиције: 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

304.5.1.1 Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање 

млека и производа од млека 

304.5.3.1 Набавка опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа, као и 

њихових производа 

304.5.3.4 Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и њихових 

производа 

304.5.3.5 Набавка опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића, 

као и опреме за дегустационе сале 

 



 
У оквиру Конкурса који ће спровести Општина Нова Варош, за ову меру планирано је да се 

по једном кориснику максимални износ повраћаја средстава буде 30% укупне вредности 

инвестиције,  без ПДВ-а, у зависности од броја поднетих захтева.  

Максималан износ повраћаја по домаћинству је  80.000,00 динара. 

Ако су  носиоци пољопривредног газдинства жене и млади (до 40 година старости) 

повраћаја по домаћинству је за 10% већи. 

 
Право на коришћење средстава по овој мери имају регистрова напољопривредна 

газдинства са територије општине Нова Варош, ако су набавили опрему, саднице или грла током 

2020. године. 

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 (у даљем тексту: Регистар 

пољопривредних газдинстава, комерцијална пољопривредна газдинства), као носилац 

или члан регистрованог пољопривредног газдинства и да се налази у активном статусу. 

Доказ: Потврда о активном статусу газдинства (Управа за трезор) 

 

      (2)  да нема пореских обавеза за годину која претходи години подношења захтева 

Доказ: Уверење о измирењу пореских обавеза (ЛПА), не старије од месец дана од дана 

подношења захтева  

 

      (3)  да достави број текућег рачуна 

Доказ: оверена фотокопија картице текућег рачун 

 

      (4)  да има пребивалиште на територији општине Нова Варош 

Доказ: копија личне карте 

 

      (5)  да достави: 

 

- Извод из евиденције о броју животиња на газдинству, од стране овлашћене ветеринарске 

станице, као доказ да је домаћинство имало највише 19 музних крава, пре куповине нових грла, 

односно фотокопију гарантног листа за набављену  опрему. 

- Матични лист и 

- Пасош за грло преведен на подносиоца захтева 

 

Напомена: Извод из евиденције о броју животиња на газдинству је неопходно 

доставити 

уколико се ради о набавци грла, док за набавку опреме нема ограничења у погледу броја грла на 

газдинству. 

 



       (6) да достави фискални рачун (оригинал и копију) или извод избанке, 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 конкурса. 

Подносиоци захтева који остваре право на субвенцију имаће следеће уговорне обавезе: 

- да не смеју отуђити опрему у нареднe 3 годинe од дана потписивања уговора; 

- да не смеју отуђити набављена грла у наредне 3 године од дана потписивања уговора; 

- да не смеју у наредне 3 године смањити сточни фонд (уколико користе субвенције за набавку 

грла); 

- да не смеју отуђити купљене саднице у нареднe 3 годинe од дана потписивања уговора; 

- да сами сносе све трошкове који настану услед евентуалних ризика у погледу одржавања опреме. 

 

НАПОМЕНЕ: 

 

 Јавни позив за подношење документације отворен је од  17.06.2020. године, a предаја 

захтева ће се обавити у Услужном центру Општинске управа Нова Варош, од 08-15 часова.  

Додела субвенција ће се спроводити по редоследу пријема захтева, до утрошка средстава 

опредељених за ову намену. 

Захтеви за субвенције се преузимају и попуњавају приликом предаје документације. 

 Приликом предаје, сваком захтеву ће се доделити редни број. 

 Након потврде од стране Комисије о испуњености услова из Јавног позива и одобрења 

захтева, потписује се уговор између Општинске управе Нова Варош и подносиоца захтева. 

Пренос средстава за субвенције вршиће се током 2020. године, након потписивања уговора 

о субвенционисању. 

 Субвенционишу се рачуни наведени у мерама, искључиво из 2020. године. 

 

За све ближе информације о конкурсу, као и за предају захтева за субвенције 

пољопривредници се могу информисати у Одељењу за привреду и локални економски развој, 

сваког радног дана од 08-15 часова. 

 

 

 

 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Радосав Васиљевић 


