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На основу Програма мера подршке спровођењу пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Прибој за 2018. годину, број 02-36, који је Скупштина општине Прибој 
усвојила 27.06.2018. године, Председник општине Прибој расписује 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за доделу подстицајних средстава за набавку опреме, механизације, 
квалитетних приплодних грла, нових пчелињих друштава и садног 

материјала 
 

Расписује се јавни позив за доделу подстицајних средстава намењених пољопривредним 
газдинствима за 2018. годину у укупном износу од 4.700.000,00 динара, за следеће инвестиције: 

Шифра 
инвестиције Назив инвестиције 

101.1.1. Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза 

101.1.3. 
Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све 
елементе, материјале и инсталације 

101.1.4. 

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног 
стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног 
стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни 
стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализоване приколице за 
транспорт чврстог стајњака, укључујући и пратећу опрему за полутечни и 
течни стајњак) 

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; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; 
хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; 
косилице; превртачи сена) 

101.1.6. 
Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и 
обуздавање животиња 

101.2.1. 
Набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца и свиња које се 
користе за производњу меса 

101.2.9. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 
101.3.1. Набавка опреме за живинарске фармe  за производњу конзумних јаја 
101.3.2. Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја 

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 

101.4.3. 
Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у 
воћњацима и вишегодишњим засадима 

101.4.16. 
Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака 
након резидбе воћних врста 

101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта 
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101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта 
101.4.24. Машине за заштиту биља 
101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 
101.6.1. Набавка нових пчелињих друштава  
101.6.2. Набавка опреме за пчеларство 

 Општина Прибој ће субвенционисати инвестиције регистрованих пољопривредних 
газдинстава у износу од 50% од вредности инвестиције без ПДВ-а. Регистровано пољопривредно 
газдинство може конкурисати за више инвестиција, с тим да укупни износ субвенција по 
кориснику не може бити мањи од 10.000,00 динара, ни већи од 125.000,00 динара. За инвестицију 
101.1.1. Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза ограничава се 
износ подстицаја за млечне краве на 70.000,00 динара по грлу а за овце и козе 6.000,00 динара по 
грлу. Мининимални број набављених грла по овом позиву утврђен је за говеда 1 (један), за овце 10 
(десет), за козеи свиње 5 (пет). За инвестиције 101.6.1. Набавка нових пчелињих друштава и 
101.6.2. Набавка опреме за пчеларство подстицај износи 80 % од вредности набављених добара без 
ПДВ-a. 

 
Право на коришћење средстава по овом позиву подносиоци захтева са пребивалиштем  на 

територији општине Прибој који имају регистровано пољопривредно газдинство на територији 
општине Прибој и да се пољопривредно земљиште налази на територији општине Прибој, ако су 
набавила опрему, механизацију, саднице, пчелиња друштва или грла током 2018. године. 

 
Подстицаји се додељују као наменска и бесповратна средства. 
 
Подстицаји се примају по редоследу подношења Захтева до утрошка опредељених 

финансијских средстава. 
 
Финансијска средства предвиђена за реализацију овог позива износе 4.700.000,00 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 2017. 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 се пољопривредно земљиште налази на територији општине Прибој. 
Доказ: Извод из регистра пољопривредних газдинстава – Структура биљне производње; 
 
(6) За набављену опрему, механизацију и саднице да достави: 
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1) Фискални рачун; 
2) Рачун   на име подносиоца захтева; 
3) Отпремницу; 
4) Гарантни лист. 
За набављена квалитетна приплодна грла млечних раса (говеда, оваца, коза) и 

пчелиња друштва да достави: 
1) Уговор о продаји оверне код нотара; 
2) Рачун; 
3) Извод из банке као доказ о извршеном плаћању са наменског текућег рачуна за 

пољопривреду купца на наменски текући рачун за пољопривреду продавца; 
4) Матични лист и пасош за грло преведено на подносиоца захтева. 
  

Подносиоци захтева који остваре право на субвенцију имаће следеће обавезе: 
- да не смеју отуђити опрему/механизацију у наредних 5 година од дана куповине; 
- 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 16.07.2018. 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. 
 Пренос средстава за регресе по одобреним захтевима вршиће се током 2018. године.  
 Субвенционишу се рачуни наведени у мерама, искључиво из 2018. 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. 
  
04 број 320-7/2018      Председник општине Прибој 
Прибој, 10.07.2018. године        
 

                                                                                    Лазар Рвовић  
       

 


