На основу члана 13 Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју ( „Сл.гласник РС“ бр.10/13, 142/14, 103/15, 101/16), члана 32 став 1 тачка 9
Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“бр.129/07, 83/14, 101/16, и 47/18 ),
члана 14 став 1 тачка 1 Статута града Пирота( „Сл.гласник града Ниша бр.20/2019),
Oдлуке о Буџету града Пирота за 2020. годину (Сл.лист града Ниша бр. 99/19 од
28.11.2019.), а у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја у граду Пироту за 2020. годину, на који је
сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде( решење
бр. 320-40-1540/2020-09) и усвојило Градско веће града Пирота на седници од
12.маја 2020.године, Град Пирот дана 30.05. 2020. године расписује
КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ И
РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет конкурса је финансијска подршка пољопривредним произвођачима
који имају регистровано пољопривредно газдинство на територији града Пирота,
кроз суфинансирање инвестиција за развој пољопривредне производње и руралне
економије.
ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА, НАМЕНA, ВИСИНА СРЕДСТАВА И УСЛОВИ
КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈА
Средства за подстицање развоја пољопривреде могу да се користе као
финансијска подршка регистрованим пољопривредним газдинствима за следеће
инвестиције:
1. Сектор млека:
а) Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза:
суфинансира се куповина: говедарство: квалитетна грла старости од 6 до 12 месеци
суфинансирају се са 50% од цене коштања а максимално 40.000 динара по грлу,
квалитетна грла старости од 13 до 36 месеци суфинансирају се са 50% од цене
коштања а максимално 70.000 динара по грлу ( код женских грла важи само за
јунице); овчарство и козарство: квалитетна грла старости од 3 до 6 месеци
суфинансираће се са 50% од цене коштања а максимално 5.000 динара по грлу,
старости од 7 до 12 месеци суфинансираће се са 50% од цене коштања а
максимално 8.000 по грлу и старости од 13 до 36 месеци суфинансираће се са 50%
од цене коштања а максимално 12.000 динара по грлу.
Фармер који оствари градску субвенцију за куповину квалитетних грла нема
право да у текућој години прода ни једно уматичено грло са своје фарме, у
противном враћа субвенцију, осим ако је грло излучено због болести или старости
(потврда ветеринара ) или код оваца и коза мушка грла за клање. Купљена грла има
обавезу да чува минимум 5 година у говедарству или 3 године у овчарству и
козарству. Фармер је у обавези да осигура купљено грло и да у случају угинућа , у
року од три месеца купи друго грло и случај пријави служби за пољопривреду
Градске управе.
б) Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми:
право на конкурисање имају пољопривредна газдинства која су у Регистар
пољопривредних газдинстава пријавила најмање једно млечно грло. Суфинансира се
50% вредности купљене опреме без ПДВ-а
в) Машине за манипулацију стајњаком
г) Машине и опрема за припрему сточне хране
д) Машине за обраду земљишта, ђубрење, сетву, заштиту, бербу усева, транспорт:
важи само за нове машине уз услов да подносилац захтева има уписану сточарску
производњу у Регистру пољопривредних газдинстава. Суфинансира се 50%(в),г),д)

вредности купљене робе без ПДВ-а
ђ) Машине и опрема за наводњавање усев:
ту спада и бушење бунара од стране овлашћене фирме која може да изда валидан
рачун и промет новца обави преко текућег рачуна фирме што се доказује уплатницом
или изводом из банке. Суфинансира се 50% вредности робе или инвестиције без
ПДВ-а
Прихватљиви корисници субвенција у сектору млека су пољопривредна
газдинства која поседују:
-за меру а)(куповина грла) 3-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних раса,
10-300 приплодних грла оваца и коза на крају инвестиције( нпр. Ако нема ни једно
говедо мора да купи најмање 3 у току конкурса)
-за остале мере(б-ђ) прихватљива газдинства су она која поседују 1-19 млечних
крава. Остали се упућују на ИПАРД програме.
2. Сектор меса:
а) Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса:
суфинансира се куповинана : говедарство: квалитетна грла старости од 6 до 12
месеци суфинансирају се са 50% од цене коштања а максимално 40.000 динара по
грлу, квалитетна грла старости од 13 до 36 месеци суфинансирају се са 50% од цене
коштања а максимално 70.000 динара по грлу ( код женских грла важи само за
јунице); овчарство и козарство: квалитетна грла старости од 3 до 6 месеци
суфинансираће се са 50% од цене коштања а максимално 5.000 динара по грлу,
старости од 7 до 12 месеци суфинансираће се са 50% од цене коштања а
максимално 8.000 по грлу и старости од 13 до 36 месеци суфинансираће се са 50%
од цене коштања а максимално 12.000 динара по грлу; свињарство: квалитетна
грла старости 6 до 12 месеци. Суфинансира се са 50% од цене коштања а
максимално 30.000 динара по грлу. Право на средства из овог програма има фармер
који поседује
објекте који одговарају минималним техничким стандардима
предвиђеним за ову врсту животиња. Грла купљена на овај начин користе се за
приплод, а не за тов.
Фармер који оствари градску субвенцију за куповину квалитетних грла нема право
да у текућој години прода ни једно уматичено грло са своје фарме, у противном
враћа субвенцију, осим ако је грло излучено због болести или старости (потврда
ветеринара ) или код оваца и коза мушка грла за клање. Купљена грла има обавезу
да чува минимум 5 година у говедарству или 3 године у овчарству и козарству.
Фармер је у обавези да осигура купљено грло и да у случају угинућа , у року од три
месеца купи друго грло и случај пријави служби за пољопривреду Градске управе.
б) Машине за манипулацију стајњаком
в) Машине и опрема за припрему сточне хране
г) Машине за обраду земљишта, ђубрење, сетву, заштиту, бербу усева, транспорт:
важи само за нове машине уз услов да подносилац захтева има уписану сточарску
производњу у Регистру пољопривредних газдинстава. Суфинансира се 50%(б),в),г)
вредности купљене робе без ПДВ-а
д) Машине и опрема за наводњавање усева:
ту спада и бушење бунара од стране овлашћене фирме која може да изда валидан
рачун и промет новца обави преко текућег рачуна фирме што се доказује уплатницом
или изводом из банке. Парцела на којој се буши бунар мора да буде уписана у
Регистар пољопривредних газдинстава што подносилац захтева назначава
зокруживањем парцеле и својим потписом на Извод из регистра биљне производње.
Суфинансира се 50% вредности робе или инвестиције без ПДВ-а
Прихватљиви корисници субвенција у сектору меса су пољопривредна газдинства
која поседују :
-за меру а)(куповина грла) 3-100 квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-

300 квалитетних приплодних грла оваца /коза или 5-100 квалитетних приплодних
крмача на крају инвестиције
-за остале мере( б-д) прихватљива газдинства су она са мање од 20 грла
квалитетних приплодних говеда товних раса, или мање од 150 грла приплодних
оваца или коза, или мање од 30 приплодних крмача . Остали се упућују на ИПАРД
програме.
3. Сектор воће, грожђе,поврће и цвеће:
а) Подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада( куповина
садног материјала):
суфинансира се куповина сертификованих садница од овлашћеног расадника.
Парцела на којој се заснива засад мора да буде уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава а уколико није у власништву подносиоца захтева мора да до истека
закупа има минимум 10 година (доказ уговор о закупу).Субвенција износи 50% од
вредности садница без ПДВ-а.
б) Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа
в) Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и
вишегодишњим засадима
г) Машине, опрема и специфична механизација за воћарску и повртарску
производњу
д) Машине и опрема за наводњавање усева
Све инвестиције у оквиру б), в), г) и д) суфинансирају се са 50% од вредности
купљене робе ( искључиво нове ) без ПДВ-а . Ту спада и бушење бунара од стране
овлашћене фирме која може да изда валидан рачун и промет новца обави преко
текућег рачуна фирме што се доказује уплатницом или изводом из банке. Парцела на
којој се буши бунар мора да буде уписана у Регистар пољопривредних газдинстава
што подносилац захтева назначава зокруживањем парцеле и својим потписом на
Извод из регистра биљне производње поред наведене парцеле.
ђ) Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада
Минимална површина парцеле која се ограђује је 5 ари а као максимални трошак за
ову површину признаваће се 8.000 динара ( мрежаста жица, бетонски стубови и
пратећа опрема). Парцела која се ограђује мора да буде уписана у регистар биљне
производње са заснованим вишегодишњим засадом што подносилац захтева
назначава зaокруживањемокруживањем парцеле и својим потписом на изводу из регистра биљне
производње.
Прихватљиви корисници субвенција у сектору воће, грожђе, поврће и цвеће су:
-за меру а)(садни материјал) пољопривредна газдинства која имају : 0,1-50 ха
јагодичастог воћа; 0,3-100 ха другог воћа; 0,1-50 ха цвећа; 0,2-100 ха винове лозе на
крају инвестиције.( нпр. Уколико се засад јагода тек заснива мора да се засади
најмање 10 ари, уколико газдинство већ има 5 ари под јагодама може да конкурише
за садњу минимум 5 ари).
-за остале мере (б-ђ) газдинства која имају мање од 2 хектара јагодичастог воћа;
мање од 5 хектара другог воћа; 0,1-50 хектара цвећа; 0,2-100 хектара винове лозе;
као и пољопривредна газдинства са мање од 0,5 хектара пластеника са поврћем
или мање од 3 хектара поврћа на отвореном. Остали се упућују на ИПАРД програме.
4. Сектор остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа):
а) машине за обраду земљишта, сетву, садњу, заштиту биља, скидање усева,
транспорт
б) машине и опрема за наводњавање
Све инвестиције суфинансирају се са 50% од вредности купљене робе ( искључиво
нове ) без ПДВ-а . Ту спада и бушење бунара од стране овлашћене фирме која може
да изда валидан рачун и промет новца обави преко текућег рачуна фирме што се
доказује уплатницом или изводом из банке. Парцела на којој се буши бунар мора да

буде уписана у Регистар пољопривредних газдинстава што подносилац захтева
назначава зокруживањем парцеле и својим потписом на Извод из регистра биљне
производње.
Прихватљиви корисници су:
-за меру а) пољопривредна газдинства која имају мање од 50 хектара земљишта
под осталим усевима
-за меру б) пољопривредна газдинства која имају мање од 100 хектара земљишта
под осталим усевима. Остали се упућују на ИПАРД програме.
5. Сектор пчеларство:
а) набавка опреме за пчеларство
Мера се односи на куповину: кошница, центрифуга, електричних отклапача саћа,
електричних пумпи и пунилица за мед, топионика за восак, електричних
декристализатора, канти и буради за мед и друге опреме Суфинансира се 50%
купљене робе без ПДВ-а а куповина је могућа само од правног лица
б) набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава
Суфинансира се 50% цене коштања без ПДВ-а а куповина је могућа само од правног
лица
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају 5-500 кошница
(нпр. газдинство које нема ни једну кошницу мора да купи најмање 5 у току конкурса).
6. Подршка преради на газдинству:
а) набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и
производа од млека
б) набавка опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, паковање и означавање
меса, уситњеног меса, полупроизвода од меса, машински сепарисаног меса и
производа од меса
в) набавка опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и
производа од меса
Све инвестиције суфинансирају се са 50% од вредности купљене робе ( искључиво
нове ) без ПДВ-а
Прихватљиви корисници су они који су регистровани или планирају да се
региструју у року од годину дана у складу са Правилником о малим количинама
примарних производа од 11.децембра 2017. године (Сл.гласник РС бр.111/117).
7. Субвенција премије осигурања за животиње, усеве и плодове
Субвенционисаће се 40% износа премије осигурања за животиње, усеве и плодове а
минимални износ премије осигурања треба да буде 5.000 динара без ПДВ-а.
Максимални износ субвенције премије осигурања по једном газдинству је 300.000
динара брз ПДВ-а. Право на субвенцију премије имају регистрована пољопривредна
газдинства која су пријавила сточарску,
ратарску, воћарску или повртарску
производњу.
8. Субвенција камате на пољопривредни кредит
Субвенционисаће се камата на краткорочне кредите ( до годину дана) и дугорочне
кредите ( до 3 године). Право на коришћење субвенционисаног кредита имају
регистрована пољопривредна газдинства, а кредити су строго наменски за куповину
репроматеријала за сетву, стоке, механизације (нове и половне од правног лицарегистрованог стоваришта), садног материјала. Од физичког лица могу се куповати
само половни трактори и приколица и фрезе(уколико имају регистрацију), обрадиво
земљиште, стока са ушном маркицом и механизација за коју продавац може да
докаже рачуном или гарантним листом да је у његовом власништву. Кеш кредити се
не одобравају. Максимални износ субвенционисаног кредита по једном газдинству је
1.000.000 динара. За добро прибављено преко овог кредита не могу се остварити
друге субвенције из овог конкурса.

9. Субвенција вештачког осемењавања говеда
Осемењавање се субвенционише са 2.000 динара по грлу. Јавни позив биће
објављен од 1. до 15. новембра 2020. године а подносиће се захтев за грла која су
осемењена у периоду од 1. новембра 2019. до 30. октобра 2020. године
УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ (за физичка и правна лица )
1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и
да се налази у активном статусу
2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште ( правна лица седиште ) на
територији града Пирота, с тим што и место реализације инвестиције ( имовина)
мора бити на територији града Пирота
3. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране
надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са даном подношења
пријаве. Доспеле пореске обавезе морају да регулишу и власници свих парцела које
је подносилац пријаве уписао у Регистар пољопривредних газдинстава
4. Подносилац пријаве, уколико је корисник државног земљишта, мора измирити
доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној
својини, закључно са даном подношења пријаве
5. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити
подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) за исту
намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за
коришћење подстицаја
6. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњене уговорне обавеза према локалној
самоуправи, на основу раније потписаних уговора о коришћењу подстицаја и других
средстава у пољопривреди
7. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒
у смислу чланa 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 и
99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018 и 95/2018)
8. Парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет инвестиције конкурса –
сади воће или копа бунар, морају бити уписане у Регистар пољопривредних
газдинстава. Уколико је парцела у закупу, потребно је да је до истека уговора о
закупу преостало најмање десет (10) година
9. Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције остварује правo на
суфинансирање инвестиције ако у Регистру има уписане воћне засаде у складу са
шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу
тих воћних засада. Исти услови важе и за инвестиције у сточарству
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 05. новембра 2020. године
осим за вештачко осемењавање за које конкурс траје од 01. до 15. новембра 2020 .
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ
1. Читко попуњен пријавни образац ( узима се у Услужном центру )
2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог
пољопривредног газдинства
3. Фотокопија картице текућег рачуна носиоца регистрованог газдинства
4. Документа о регистрованом газдинству из Управе за трезор за 2020. годину:
потврда о статусу, извод из регистра газдинстава, извод из регистра биљне
производње, извод из регистра животињске производње ( може и копија )
5. Уверење о измиреним пореским обавезама ( прибавља служба за пољопривреду )

6. Доказ о куповини: оригинал фискални рачун за набавку предметне инвестиције и
готовински рачун; или фотокопија фискалног рачуна са гарантним листом за робу
која подлеже гаранцији; или готовински рачун и уплатница на рачун правног лица;
или уговор о купопродаји стоке оверен код нотара и уплатница на рачун продавца
7. За купљену стоку: матични лист, копија пасоша, полиса осигурања
8. За купљене кошнице потврда о обележавању издата од Ветеринарске клинике
9. За инвестиције у сектор пчеларства потврда о регистрацији пчелињака издата од
Ветеринарске клинике
10. За садњу воћа изјава о садњи ( образац се узима у Услужном центру ) и извод из
регистра биљне производње са уписаном парцелом на којој је засађено воће,
уколико је парцела закупљена-копија уговора који важи још најмање 10 година
11. За ограђивање вишегодишњег засада извод из регистра биљне производње са
заокруженом парцелом која се ограђује и потписом подносиоца захтева поред
наведене парцеле у табели
12. За бушење бунара извод из регистра биљне производње са заокруженом
парцелом на којој се буши и потписом подносиоца захтева поред наведене парцеле у
табели
13. За подршку преради на газдинству доказ о регистрованој преради од стране
надлежног министарства
14. За субвенцију премије осигурања копија полисе, потврда о плаћеној премији
15. За субвенцију камате: профактура за робу; уговор о купопродаји оверен код
нотара - за механизацију и копија саобраћајне дозволе или другог документа који
доказује власништво над предметом купопродаје а за стоку копија пасоша или
матични лист као доказ да се грла воде на продавца. За куповину земљишта
купопродајни уговор оверен у складу са Законом о промету некретнина.
16. Доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у
државној својини за кориснике таквог земљишта (потврда надлежног органа, или
фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и
доказ o извршеном плаћању)
17. За вештачко осемењавање документација ће бити прецизирана у посебном
позиву који ће бити расписан од 01. дo 15. новембра
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ( ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА )
- Регистровано пољопривредно газдинство у текућој години има право на укупан
износ субвенција од максимално 800.000 динара за инвестиције , премије осигурања
до 300.000 и за суфинансирање кредита до 1.000.000 динара. Вештачко
осемењавање нема ограничења.
- Газдинство може да конкурише за више мера из конкурса уколико су сагласне
са производњом пријављеном у Регистру пољопривредних газдинстава
- Газдинство може за субвенције да конкурише једном месечно и то од 01. до 05.
у месецу уз услов да износ по рачунима у захтеву буде најмање 30.000 динара по
свим мерама. Сви рачуни се прилажу у једном захтеву без обзира на коју се меру
односе.
- Уколико газдинство конкурише више пута у току месеца уважиће се само
први захтев док ће остали бити одбијени решењем
- Уколико се користи субвенционисани кредит корисник нема право да за робу
купљену путем тог кредита оствари и право на другу субвенцију у конкурсу.

- Субвенционисаће се сва материјална средства и инвестиције обухваћене
конкурсом купљена од 1. децембра 2019. године и током 2020. године док траје
конкурс а код вештачког осемењавања грла осемењена у периоду од 1. новембра
2019. до 30. октобра 2020.
- Конкурс ће трајати до утрошка средстава предвиђених у градском Буџету за
ове намене, а најкасније до 05. новембра 2020. године осим за вештачко
осемењавање за које конкурс траје од 01. до 15. новембра 2020 .
- Захтеви са потребном документацијом достављају се на шалтеру бр. 1 у
Услужном центру и решаваће се по редоследу подношења а у складу са ЗУП-ом.
- Корисници који су остварили право на коришћење подстицајних средстава
закључују уговор са Градском управом о регулисању међусобних права и обавеза
КОНТРОЛА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
Стручна служба градске Управе задржава право да од сваког подносиоца
захтева ( уколико процени да је потребно) затражи додатну документацију или
објашњење или да изласком на лице места сама утврди чињенично стање пре
одобравања подстицаја.
Уколико се посумња да је вредност купљеног добра нереално приказана ( кроз
рачун, профактуру или уговор о купопродаји) давалац подстицаја ће преко стручне
службе за пољопривреду и уколико је потребно, уз помоћ стручњака одређене
струке ( вештака) обавити накнадну проверу. У случају злоупотребе, подносилац
таквог захтева сносиће кривичну и материјалну одговорност и губи право на градске
подстицаје у наредних 5 година.
Уколико се купопродаја обавља између газдинстава у циљу коришћења
подстицаја носиоци и чланови газдинстава не смеју да буду повезана лица у смислу
закона : супружници, вaокруживањемнбрaокруживањемчни пaокруживањемртнeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвнири, крвни срoдници у прaокруживањемвoj линиjи, крвни
срoдници у пoбoчнoj линиjи зaокруживањемкључнo сaокруживањем трeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвнићим стeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвнипeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвнинoм срoдствaокруживањем, срoдници пo
тaокруживањемзбини дo другoг стeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвнипeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвнинaокруживањем срoдствaокруживањем, усвojилaокруживањемц и усвojeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвниник, лицaокруживањем измeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвниђу кojих jeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвни
извршeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвнин прeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвнинoс упрaокруживањемвљaокруживањемчких прaокруживањемвaокруживањем и лицaокруживањем кojaокруживањем су пoвeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвнизaокруживањемнaокруживањем у смислу зaокруживањемкoнaокруживањем кojим
сeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвни урeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвниђуjeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвни пoрeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвниз нaокруживањем дoбит прaокруживањемвних лицaокруживањем. У противном право на субвенције неће
бити остварено.
Напомена: За све потребне информације обратити се стручној служби за
пољопривреду на телефон 010 305-541. Брошура са упутством за конкурисање
и конкурсни образац узимају се на шалтеру информација у Услужном центру.

Градоначелник Пирота
мр Владан Васић

