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            На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди у руралном развоју 

(„Сл.Гласник РС“ бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/16) и члана 4 Одлуке о оснивању 

фонда за развој пољoпривреде Општине Куршумлија („Сл. Лист Општине Куршумлија“ 

бр.  26/8 и 4/09), сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

бр.320-00-3163/2018/09 и Закључка СО Куршумлија бр.Ι-02-68/2018 Општина 

Куршумлија расписује: 

 

 

К О Н К У Р С 

 

            О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРОГРАМА 

ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПОЛИТИЦИ И ПОЛИТИЦИ РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2018 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: 

Мера  101  Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава  

   Шифра 

инвестиције  
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

Сектор млеко  

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, уклјучујући 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 

101.1.7. Опрема за третман папака 

101.1.8. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за 

пашњаке/ливаде 

101.1.9. Машине за примарну обраду земљишта 



 2 

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 

101.1.16. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.1.17. Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор месо  

101.2.1.  Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и 

свиња које се користе за производњу меса   

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; пумпе за пражњење резервоара; 

сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење 

течног стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог 

стајњака, полутечног и течног стајњака, резервоари за течни 

стајњак, специјализоване приколице за транспорт 

чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом 

опремом), укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни 

стајњак) 

101.2.5. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за 

храњење и појење 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; превртачи сена, итд.) 

101.2.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање 

и обуздавање животиња 

101.2.7. Опрема за третман папака 

101.2.8. Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно 

опремљени кавези 

101.2.9. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за 

пашњаке/ливаде 

101.2.10. Машине за примарну обраду земљишта 

101.2.11. Машине за допунску обраду земљишта 

101.2.12. Машине за ђубрење земљишта 

101.2.13. Машине за сетву 

101.2.14. Машине за заштиту биља 

101.2.15. Машине за убирање односно скидање усева 

101.2.16. Машине за транспорт 

101.2.17. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.2.18. Машине и опрема за наводњавање усева 

 

 

Сектор производње 

конзумних јаја 

101.3.1. Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних 

јаја 

101.3.2. Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних 

јаја 

101.3.3. Изградња/реконструкција као и опремање објеката за 

манипулацију, одлагање и обраду стајњака 
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101.3.4. Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење 

животињског ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива 

Сектор воће, грожђе, 

поврће (укључујући 

печурке) и цвеће 

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 

101.4.4. Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада 

101.4.5. Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при 

производњи у заштићеном простору 

101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање 

биљака при производњи у заштићеном простору 

101.4.7. Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за 

гајење биљака при производњи у заштићеном простору 

101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са 

фолијом) 

101.4.9. Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну 

производњу при производњи у заштићеном простору 

101.4.10. Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију 

земљишта и супстрата при производњи у заштићеном простору 

101.4.13. Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа 

101.4.14. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање 

производа  

101.4.15. Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа 

101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање 

остатака након резидбе воћних врста 

101.4.17. Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију 

101.4.18. Опрема/механизација за заштиту од мраза 

101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21. Машине за ђубрење земљишта 

101.4.22. Машине за сетву 

101.4.23. Машине за садњу 

101.4.24. Машине за заштиту биља 

101.4.25. Машине за убирање односно скидање усева 

101.4.26. Машине за транспорт 

101.4.27. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева  

Сектор остали усеви 

(житарице, 

индустријско, 

ароматично и зачинско 

биље и др) 

101.5.1.  Машине за примарну обраду земљишта 

101.5.2.  Машине за допунску обраду земљишта 

101.5.3.  Машине за ђубрење земљишта 

101.5.4.  Машине за сетву 

101.5.5.  Машине за садњу 

101.5.6.  Машине за заштиту биља 

101.5.7.  Машине за убирање односно скидање усева 

101.5.8.  Машине за транспорт 
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101.5.9. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.5.10.  Машине и опрема за наводњавање усева 

  

  

 

 

 

        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.    

         

Подстицаји се остварују у износу од 50% од вредности инвестиције без ПДВ. 

   

Пољопривредна газдинства могу конкурисати по једном основу из програма. 

Минимални износ рачуна 10.000,00 динара 

   

          Минимални износ по једном кориснику је 10 000.00 динара. 

 

          Максимални износ средстава по једном пољопривредном газдинству од стране 

Општине Куршумлија је 150 000.00  динара и то по секторима: 

 

            - Сектор млеко ..........................120.000,00дин (за јунице 50% без пдв а максимално 

60.000.00.динара по једном грлу старости до 31 месец, за шиљежице, шиљежане, двиске 

и двисци 50% без пдв а максимално 10 000.00 динара по једном грлу старости до 18 

месеци) 

            - Сектор месо ............................120.000,00дин  (За шиљежице, шиљежане, двиске и 

двисци 50% без пдв а максимално 10 000.00 динара по једном грлу старости до 18 

месеци)  

            - Пчеларство................................50.000,00дин.  

 - Воће, грожђе, поврће.............120 000,00 дин  

            -Остали усеви (житарице индустриско биље): 150.000,00 дин. 

 

 

 

 

 

 

Сектор пчеларство  

.  

101.6.2. Набавка опреме за пчеларство  

101.6.3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава  
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-Средства предвиђена конкурсом за меру 101. Инвестиције у физичка средства 

пољопривредних   газдинстава по секторима износи: 

- Млека  1 900 000.00 динара 

- Меса 1 500 000.00 динара 

- Пчеларство 500 000. 00 динара 

- Сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће и Сектор 

остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и 

др)    13.586.474.18 динара 

-Средства предвиђена конкурсом за меру 402. Подстицаји за промотивне 

активности у пољопривреди и руралном развоју  износи 2 250 000.00 динара 

            

  Конкурс је отворен од 20.06.2018 год. до 20.07.2018 год.  

 

Конкурс објавити на огласној табли општинске управе и огласним таблама 

месних канцеларија,општинском сајту и локалним средствима информисања 

                   

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 2018 год. 

4. Извод из регистра о подацима структуре биљне производње 

5. Извод из регистра о подацима животиња, 

6. Рачун, фискални рачун или писана изјава продавца (произвођача) да не поседује 

фискалну касу, односно доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: 

потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, отпремница и гарантни 

лист о набавци нове опреме на име носиоца пољопривредног газдинства.  

7. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе, не старије од три месеца од дана подношења 

захтева 

8. 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. 

9. 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. 

10.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 

11. Потврда националне службе за запосњавање да је подносилац захтева незапослен, 

односно ако је подносилац пријаве пензионер задњи чек од пензије 

12.. Фотокопију текућег рачуна регистрованог пољопривредног  газдинства или картона 

рачуна из банке, 
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Критеријуми и селекције потенцијалних корисника вршиће се на следећи начин: 

 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година да/не 15/0 

Подносилац захтева је жена да/не 15/0 

Поднослилац захтева је предходнох година био корисник 

подстицаја (број година коришћења средстава) 

Није био 

1 годину 

2 године 

3 и више 

године 

10 

8 

5 

0 

Подносилац захтева је незапослен, пољопривреда је основна 

делатност 
да/не 20/0 

Подносилац захтева живи у сеоском подручју (сеоске месне 

заједнице) 
да/не 10/0 

 

Специфични критеријуми  

 

Сектор млека  

 

 Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују у свом 

власништву, односно у власништву члана РПГ 1 - 19 млечних крава; 

 У случају набавке нових машина и опреме за наводњавање прихватљиви 

корисници су пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, 

односно у власништву члана РПГ максимално 100 млечних крава; 

 У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, прихватљиви 

корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у 

свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних 

приплодних грла говеда млечних раса, односно 10-300 квалитетних приплодних 

грла оваца/коза.  

 

Сектор меса  

 

 Прихватљиви корисници су они корисници који у Регистру објеката (у складу са 

Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и 

промет животиња- Службени гласник РС, 36-2017) имају регистроване објекте са 

капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла приплодних 

оваца/коза и/или мање од 30 приплодних крмача и/или мање од 100 товљеника 

свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу. 
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 У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња 

прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције 

поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 грла 

квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-300 квалитетних 

приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла квалитетних приплодних крмача. 

 Сектор производње комзумни јаја нема специфичних критеријума 

прихватљивости 

 

У сектору производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа прихватљиви 

корисници треба да: 

 

 Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву, 

односно у власништву члана РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; 

односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа 

винове лозе. 

 У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) 

производних (са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе прихватљиви 

корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом 

власништву, односно у власништву члана РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака 

и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе 

 Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције 

имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ мање од 0,5 hа 

пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору 

 

 

Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)  

 

 Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају у свом 

власништву, односно у власништву члана РПГ Пољопривредна газдинства која 

имају имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима. 

 За инвестиције за набавку  машина и опреме за наводњавање прихватљиви 

корисници су пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха земљишта 

под осталим усевима. 

 

 

Сектор пчеларства 

 

У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају  5-500 кошница. 

 

 Корисици који нису наменски искористили подстицајна средства програма 

подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине 

Куршумлија из предходних година неће остварити право  за подстицајна средства по 

конкурсу програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја на 

подручју пштине Куршумлија  за 2018 годину. 
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 Корисник коме се одобре подстицајна средства потписује Уговор са Општином 

Куршумлија у року од 15 дана од дана обраде документације, којим се дефинишу права 

и обавезе уговорних страна 

 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 носиоца 

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:            
                

                              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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Председник општине  Куршумлија 

                                                                                Радољуб Видић дипл.ецц 


