На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди у руралном развоју
(„Сл.Гласник РС“ бр. 10/2013, 142/2014 и 103/2015) и члана 4 Одлуке о оснивању фонда
за развој пољoпривреде Општине Куршумлија („Сл. Лист Општине Куршумлија“ бр.
26/8), сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр.320-0002372/2016-09 и Одлуке СО Куршумлија бр.Ι-02-43/2016 Општина Куршумлија
расписује:
КОНКУРС
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРОГРАМА
ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПОЛИТИЦИ И ПОЛИТИЦИ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2016 ГОДИНУ У
ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Овим програмом утврћују се услови и начин коришћења средстава програма
подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју Општине
Куршумлија.
Подстицаји се остварују за:

Шифра

инвестиције

101.1.1.

Назив инвестиције

Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског
говечета;

101.1.4

Изградња објеката за складиштење/чување млека

101.1.5

Изградња објекта за манипулацију, одлагање и обраду стајњака

101.1.6

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

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),
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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

101.3.2

Набавка воћарско-виноградарских трактора мањих димензија, риголера,
подривача и машина за резидбу, тарупирање, бербу и сл.;

101.3.3.

Набака 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)

101.3.4.

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 (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо
квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање
пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/
одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за
пластенике и стакленике

101.4.3

Набавка прикључних машина за жетву и бербу

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

101.5.2.

Набавка опреме за пчеларство

101.5.3

Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава

101.5.4

Изградња објеката за производњу меда

103.3.2

Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и поврћа, као и
њихових производа.

103.3.3

Набавка нове опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и
њихових производа.

305.1.

Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показане
активности .
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305.2.

Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска
путовања.

ЛИСТА ПРИМЕРА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА ЗА МЕРУ
„Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава“
Листа могућих трошкова по секторима
СЕКТОР МЛЕКА
• Набавка квалитетних високо стеоних приплодних јуница, млечних раса или
сименталског говечета,
•

шиљежица, шиљежана, двиски и двизацастарости од 6 до 18 месеци, у моменту
издавања рачуна о набавци .

•

Измузишта за машинску мужу, укључујући и покретне музне јединице (са свим
елементима, материјалом и монтажом)

•

Млеководи и опрема за хлађење и складиштење млека на пољопривредном
газдинству/фарми
Механизација и опрема за транспорт и манипулацију стајског ђубрива, осоком и
течним стајњаком (Транспортери за стајско ђубриво; уређаји за мешање осоке и
течног стајњака; пумпе за пражњење танкова; сепаратори за осоку и течни
стајњак; машине за утовар чврстог стајњака, специјализирана опрема за
транспорт стајњака, осоке и течног стајњака, цистерне за течни стајњак,
специјалне приколице за транспорт стајњака/осоке/течног стајњака с
одговарајућом опремом)
Механизација и опрема за припрему кабасте сточне хране, храњење и напајање
животиња (млинови и мешаонице за припрему концентроване сточне хране,
опрема и дозатори за концентроване сточне хране, изузимачи, транспортери,
микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну, хранилице, појилице,
балирке, увијачи бала и силокомбајни, косачице, превртачи сена и др)

•

•

СЕКТОР МЕСА
Набавка квалитетних грла за тов: говеда,оваца, коза и свиња
ГОВЕДАРСТВО
• Машине и опрема за припрему кабасте сточне хране, храњење и напајање
животиња (млинови и мешаоне за припрему концентроване сточне хране , опрема и
дозатори за крмне концентрате, изузимачи, транспортери, миксер приколице и дозатори
за кабасту сточну храну, хранилице, појилице, балирке, увијачи бала и силокомбајни).
СВИЊАРСТВО
Опрема
• Опремање прасилишта
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•
•
•
•
•

•
•

Опремање одгајалишта
Опремање товилишта
Опремање (одмаралиште - чекалиште)
Системи за орошавање за време великих летњих врућина
Маеханизација и опрема за транспорт и манипулацију стајњака, осоке и течног
стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање осоке и течног стајњака;
пумпе за пражњење танкова; сепаратори за осоку и течни стајњак; машине за
утовар чврстог стајњака, специјализована опрема за транспорт стајњака, осоке и
течног стајњака, цистерне за течни стајњак, специјалне приколице за транспорт
стајњака/осоке/течног стајњака с одговарајућом опремом)
Подне решетке
Машине и опрема за спремање сточне хране, храњење и напајање (млинови и
мешаонице за припрему концентрата, опрема и дозатори за крмне концентрате,
изузимачи, транспортери, миксер приколице,хранилице и појилице)

ЖИВИНАРСТВО
• Опрема и машине за изђубравање
• Машине и опрема за напајање и храњење живине укључујући опрему за
припрему крмних смеша
• Машине и опрема за транспорт и манипулацију стајњаком (Машине за утовар
чврстог стајњака, специјализована опрема за транспорт стајњака)
• Опрема за грејање живинарника («вештачке квочке»)
• Инкубатори
СЕКТОР ВОЋА, ГРОЖЂА, ПОВРЋА(укључујући печурке) И ЦВЕЋЕ
• Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са
наслоном) и матичнихзасада 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;
• Подизање или реструктурирање засада воћа и стоног грожђа и хмеља,
укључујући: подизање (набавка декларисаног садног материјала и подизање
засада)
• Обнова или реструктурирање постојећих засада винских култивара грожђа
укључујући: подизање (набавка декларисаног садног материјала подизање засада)
• Изградња система за наводњавање на газдинствима укључујући бушење бунара,
• Изградња система заштите од падавина (град, киша, мраз)
Опрема и механизација
• Набавка воћарско-виноградарских трактора мањих димензија, риголера,
подривача и машина за резидбу, тарупирање, бербу и сл.
• Опрема за стакленике, пластенике и објекте за гајење печурака
• Опрема и уређаји за наводњавање и ђубрење (фертиригација)
• Опрема и уређаји за припрему земљишта и супстрата
• Опрема и уређаји за сетву, садњу и постављање фолије
• Опрема и уређаји за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата
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• Опрема за гајењеј печурака и производњу компоста за печурке
(набава компоста и мицелијума је искључена)
• Опрема и уређаји за одржавање специфичних микроклиматских услова
вентилацију, климатизацију и грејање, укључујући алармни систем с
генератором, водоводну, гасну, електричну и канализацијску мрежу као и
компјутерску опрему за и софтвери за контролу грејања, вентилације, брања,
прања, сортирања, разврставања, паковања, обележавања
• Опрема за системе заштите од падавина (град, киша, мраз) - стубови, сидра, сајле,
жица, капе, затеге, копче, мрежа)
• Опрема за систем наводњавања
• Пумпе, цевоводи, распршивачи, систем филтрације, систем ђубрења
водотопивим ђубривима (фертиригације), капаљке, роломати
СЕКТОР ЖИТАРИЦА , УЉАРИЦА И ОСТАЛИХ УСЕВА
Механизација и опрема:
• прикључних машине за жетву и бербу
• плугови, тањираче, дрљаче, разривачи, подривачи и др.
• сејалице;
• прскалице за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова
• опреме за утврђивање услова чувања и утврђивање квалитета зрнастих производа
ПЧЕЛАРСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Набавка атестираних возила и приколица за транспорт пчелињих друштава.
Набавка опреме за пчеларство
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.

Право на подстицаје имају:

-

Физичка лица носиоци пољопривредних газдинства регистрованих у складу са
Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних
газдинстава, са подручија општине Куршумлија чија се пољопривредна имовина
(земљиште, објекти и друге непокретности) налазе на подручју општине, који имају
пребивалиште на територији општине Куршумлија
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.

Подстицаји се остварују у износу од 50% од вредности инвестиције без ПДВ.
Пољопривредна газдинства могу конкурисати за највише два основа из програма.
Минимални износ по једном кориснику је 10 000.00 динара.
Максимални износ средстава по једном пољопривредном газдинству од стране
Општине Куршумлија је 200 000.00 динара и то по секторима:
- Сектор млеко ..........................150.000,00дин (за јунице 50% без пдв а максимално
75000.00.динара по једном грлу, за шиљежице, шиљежане, двиске и двисци 50% без пдв
а максимално 10 000.00 динара по једном грлу )
- Сектор месо ............................150.000,00дин (За шиљежице, шиљежане, двиске и
двисци 50% без пдв а максимално 10 000.00 динара по једном грлу)
- Пчеларство................................50.000,00дин.
- Воће, грожђе, поврће.............150 000,00 дин
-Остали усеви (житарице индустриско биље): 200.000,00 дин.
-Средства предвиђена конкурсом за меру 101. Инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава по секторима износи:
- Млека 1 500 000.00 динара
- Меса 1 000 000.00 динара
- Пчеларство 500 000. 00 динара
- Воће.грожђе, поврће (набавка садница воћа) 1 000 000.00
- Воће, грожђе и поврће 9 900 000.00 дианра
- Воће, грожђе и поврће (бушење бунара) је 3 000 000.00 динара
-Средства предвиђена конкурсом за меру 103. Инвестиције за прераду и маркетинг
пољопривредних и рибарских производа је 1 000 000.00 дианара
-Средства предвиђена конкурсом за меру 305. трансфер знања и развој саветодавства – Унапређење обуке у области пољопривреде и руралног развоја износи 2 100 000.00
динара
Конкурс је отворен до искоришћавања средстава предвиђених програмом а
најкасније до15.12.2016 год.
Конкурс објавити на огласној табли општинске управе и огласним таблама
месних канцеларија,општинском сајту и локалним средствима информисања
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Потребна документација за све врсте подстицаја
1. Захтев за доделу подстицајних средстава.(добија се у канцеларији за рурални развој)
2. Фотокопија личне карте.
3. Потврда о активном статусу регистрованог пољ.газдинства за 2016 год.
4. Рачун, фискални рачун или писана изјава продавца (произвођача) да не поседује
фискалну касу, отпремница и гарантни лист о набавци нове опреме на име носиоца
пољопривредног газдинства,
5. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног
органа јединице локалне самоуправе, не старије од три месеца од дана подношења
захтева
6. Рачун, декларација о квалитету и здравственој исправности садног материјала и извод
из поседовног листа за парцелу на којој се планира подизање засада а који је у
власништву подносиоца захтева или има уговор о закупу.
7. Рачун, педигре(потврда основне одгајивачке организације да је грло уматичено или у
поступку матичења) и пасош за набављено грло стоке пренет на име носиоца
пољ.газдинства(купца) и доказ о преносу средстава са купца на продавца, као и потврда
о броју гајених грла на газдинству.
8.Препис поседовног листа, лист непокретности (не старији од 6 месеци), уговор о
закупу или уговор о пословно техничкој срадњи за земљиште на коме се планира
подизање воћњака, са роком важења не краћим од 5 година
9 Извод из катастра непокретности са подацима о власништву за катастарску парцелу на
којој се гради бунар не старији од 3 месеца.
10. Изјава пољопривредника оверена у суду, општини или код јавног бележника да под
кривичном, материјалном и сваком другом одговорношћу тврди да се пријава односи на
изградњу новог бунара.
11.. Фотокопију текућег рачуна регистрованог пољопривредног газдинства или картона
рачуна из банке,
Корисици који нису наменски искористили подстицајна средства програма
подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине
Куршумлија из предходних година (2013,2014,2015) неће остварити право
за
подстицајна средства по конкурсу програма подршке пољопривредне политике и
политике руралног развоја на подручју пштине Куршумлија за 2016 годину.
Са пољ.произвођачима који испуњавају услове конкурса Општина Куршумлија
ће потписати уговор којим се ближе одређују услови коришћења подстицајних средстава
и обавезе корисника ових средстава.
Корисници подстицајних средстава не смеју отуђити набављену опрему,купљена
грла стоке, најмање три године од дана потписивања уговора. За подигнуте воћне засаде,
јагодичастог воћа не сме уклонити засад најмање три, а за остало воће најмање пет
година.
Уколико дође до отуђења опреме,грла стоке,или уништења воћног засада носиоц
пољопривредног газдинства дужан је да износ подстицаја врати фонду за развој
пољопривреде Општине Куршумлија одмах по утврђивању настанка отуђења.
Конкурсна документација се подноси у писарници Општинске управе
Куршумлија или поштом на адресу:
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ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
Одељење за привреду и
Локални економски развој
Пролетерских бригада бб
Информације на телефон (027) 385 892 и канцеларији за рурални развој
ул.Палих Бораца 17 (преко пута парка) сваког радног дана од 07-15ч.
После административне контроле, прихватљиви захтеви ће бити проверени
теренским обиласком газдинстава потенцијалних корисника од стране комисије фонда за
развој пољопривреде.
Након обраде формулара захтева од стране органа локалне самоуправе,Фонда за
развој пољопривреде, средства ће бити одобрена корисницима који испуњавају услове
Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати.
Општина Куршумлија-фонд за пољопривреду задржава право измене и исправке
конкурса.
Предедник општине Куршумлија
Радољуб Видић дипл.ецц
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