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ВРАЊЕ
Четвртак,01.октобар.2020.године.

Комисија за доделу подстицајних средстава
из буџета града Врања у пољопривреди.
644.
На основу члана 7. Правилника о условима и
начину коришћења подстицајних средстава у
пољопривреди
као
финансијске
подршке
пољопривредним произвођачима у унапређењу и
развоју пољопривредне производње и члана 9.
Правилника о раду Комисије за доделу
подстицајних средстава из буџета града, Комисија
за доделу подстицајних средстава из буџета града у
пољопривреди, уз прибављену сагласност Градског
већа, расписује :
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2020.
ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА,
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
I Предмет Јавног позива
Предмет Јавног позива је финансијска
подршка пољопривредним произвођачима са
територије
града
Врања
у
унапређењу
пољопривредне производње.
Средства за намену из претходног става
планирана су у буџету града за 2020. годину и биће
реализована у етапама.
II Корисници подстицаја
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Излази по потреби.
Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин.
Цена овог броја 150,00 динара
Рок за рекламацију 10 дана

Право на подстицаје, под условима и на
начин
утврђен
овим Правилником, имају
пољопривредна газдинства која су уписана у
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним
статусом, у складу са законом којим се уређује
пољопривреда (у даљем тексту: Регистар).
Пријаву за доделу подстицаја могу да
поднесу носиоци или чланови пољопривредног
газдинства са пребивалиштем на територији града
Врања, уписани у регистар пољопривредних
газдинстава по основу права својине односно закупа
пољопривредног земљишта које се налази на
територији града Врања и који се баве
пољопривредном производњом.
Сви они са којима град има лоше искуство
услед не испуњавања уговорених обавеза или услед
недомаћинског понашања према инвестицији, из
претходног периода, немају право остваривања
финансијске подршке .
III Врсте подстицаја
Средства
за
подстицање
развоја
пољопривреде могу да се користе као финансијска
подршка
регистрованим
пољопривредним
газдинствима у унапређењу и проширавању
пољопривредне производње за инвестирање у:
1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко
осемењавање крава);
2. Набавка квалитетних женских телади
млечних раса говеда, оваца, овнова, коза и јараца
3.
Набавка квалитетних грла назимица и
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нераста;
4. Набавка опреме у пчеларству;
5. Подизање нових или вишегодишњих засада
воћака, хмеља и винове лозе - куповина садног
материјала;
6. Набавка машина и опреме за наводњавање
усева;
7. Набавка опреме за изградњу пластеника:
набавка конструкција за пластенике,
високо
квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за
пластенике;
8. Инвестиције за унапређење и развој руралне
инфраструктуре
и
услуга
–
бушење
бунара/бушотина;
IV Општи критеријуми за кориснике:
Општи критеријуми за кориснике свих врста
подстицаја јесу:
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уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава,
са активним статусом и са пребивалиштем и
производњом на територији града Врања;
- Да су носилац регистрованог пољопривредног
газдинства и подносилац захтева измирили пореске
обавезе према локалној самоуправи (ЛПА);
- Потписана изјава под пуном материјалном и
кривичном одговорности да не постоји захтев за
исто улагање у другим јавним фондовима.
Корисник мора да достави комплетну
документацију по објављеном Јавном позиву.
Корисници подстицаја по свим секторима
дужни су да чувају документацију која се односи на
остваривање права на подстицаје најмање 3 годинe
од дана њихове наплате.
V Посебни критеријуми за кориснике

- Да је корисник средстава носилац или члан
регистрованог
пољопривредног
газдинства,
2. Специфични критеријуми и услови и висина подстицајних средстава:
НАЗИВ МЕРЕ

РЕГРЕСИ

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ

НЕОПХОДНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ
ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИК
Набавка
квалитетног Сагласност се издаје корисницима који испуњавају
репродуктивног материјала услове конкурса, по редоследу пристизања захтева, до
(вештачко осемењавање)
утрошка
уговорених
сретстава
од
момента
објављивања јавног позива, а најкасније до 31.12.2020.
године.

Мере руралног развоја
Сектор млеко:
ИНВЕСТИЦИЈЕ У
ФИЗИЧКУ
ИМОВИНУ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ГАЗДИНСТАВА

Набавка
квалитетних
приплодних грла
млечних
раса
говеда,
оваца,
овнова,
коза,
јараца

- поседовање адекватног објекта за држање животиња
- да купи минимум 1, а највише 5 женских телади старости
до 6 месеци у моменту издавања рачуна о набавци у 2020.
години (висина подстицаја до 50% без ПДВ-а, а
максимално до 20.000,00 дин. по једном телету.
Максимални износ подстицаја по кориснику је 100.000,00
дин. за купљена 5 телади).
- да купи најмање 5, а највише 10 квалитетних приплодних
грла оваца/коза старости од 6 до 18 месеци у моменту
издавања рачуна о набавци (висина подстицаја износи до
50% без ПДВ-а, а максимално 10.000,00 дин. по женском
грлу) и/или купи једног квалитетног приплодног овна или
јарца старости од 6 до 18 месеци у моменту издавања
рачуна о набавци (висина подстицаја до 50% без ПДВ-а, а
максимално 20.000,00 дин. по грлу). Максимални износ
подстицаја по кориснику је 100.000,00 дин
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- да купи минимум 5, а највише 10 назимица, узраста до 12
Сектор месо:
месеци у моменту издавања рачуна о набавци (висина
подстицаја износи до 50% без ПДВ-а, а максимално
Набавка 10.000,00 дин. по женском грлу и/или купе једног
назимица
и приплодног нераста узраста до 12 месеци у моменту
нераста
издавања рачуна о набавци (висина подстицаја до 50% без
ПДВ-а, а максимално 20.000,00 дин. по нерасту.
Максимални износ подстицаја по кориснику је 100.000,00
дин.

Набавка опреме
у пчеларству.

Подизање нових
вишегодишњих
засада воћака,
хмеља и винове
лозе - куповина
садног
материјала

ИНВЕСТИЦИЈЕ У
ФИЗИЧКУ
ИМОВИНУ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ГАЗДИНСТАВА

Прихватљиви
корисници
су
регистровани
пољопривредни произвођачи са територије града Врања
који имају пријављених 5-70 кошница у РПГ и минималну
техничку опремљеност за производњу меда.
- износ подстицаја за куповину до 20 кошница је: до 50%
без ПДВ-а од укупне вредности, а не више од 3.000 динара
по кошници. Максимални износ по кориснику је 60.000,00
дин.
-Прихватљиви корисници су пољ. газдинства која у свом
власништву, односно у власништву члана РПГ имају: мање
од 2ha јагодичастог воћа, мање од 5ha другог воћа, од 0,150ha цвећа, од 0,2-100ha винове лозе, а на крају
инвестиције имају најмање 0,05-1ha јагодичастог воћа, 0,11ha јабучастог, коштичавог, језграстог воћа, односно 0,11ha винове лозе.
-повраћај средстава је до 80% од вредности садног
материјала без ПДВ-а, а не више од:
*за јабуку и шљиву 120 дин/садници,
*за малину 40 дин/садници,
*за јагоду 20 дин/садници,
*за брескву 120 дин/садници,
*за крушку 120 дин/садници,
*за вишњу 120 дин/садници,
*за дуњу 120 дин/садници,
*за шљиву 120 дин/садници,
*за кајсију 120 дин/садници,
*за трешњу 120 дин/садници,
*за леску 200 динара/садници,
*за орах 1500 динара/садници,
*за боровницу 400 динара/садници.
*Максимални износ по кориснику је до 120.000,00 динара
за набавку воћних садница.
*повраћај средстава за садни материјал винове лозе је до
100% од вредности садног материјала без ПДВ-а, а не
више од 50 дин./ калему, а максимално до 150.000,00
динара по кориснику.
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Набавка машина
и опреме за
наводњавање
усева

Набавка опреме
за изградњу
пластеника:
набавка
конструкција за
пластенике,
високо
квалитетних
вишегодишњих,
вишеслојних
фолија за
пластенике
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- Висина подстицаја износи до 50% од укупне вредности
инвестиције без ПДВ-а, а највише 50.000 динара по
кориснику
- Минимални износ прихватљивих инвестиција је 20.000
динара без ПДВ-а.
- Прихватљиве инвестиције: пумпе, агрегати за пумпе,
вентури цеви, манометри, тензиометар, филтери, окитен
(доводне цеви), разводне цеви, капајуће траке,
распрскивачи (сплинкери), резервоари у функцији
обезбеђивања воде за наводњавање.

- Прихватљиви корисници треба да имају мање од 0,5ha
пластеника или мање од 3ha производње поврћа на
отвореном простору.
да купе опрему за пластенике (конструкције и
вишеслојне фолије) за пољопривредну производњу.
- прихватљива минимална величина пластеника је 200 м2.
- износ подстицаја износи до 50% од укупне вредности
реализоване инвестиције без ПДВ-а, а максимално до
150.000 динара по кориснику.

- износ подстицаја је до 50% у односу на износ
Бушење бунара/ инвестиције без ПДВ-а, а максимално до 100.000 динара по
захтеву.
бушотина

VI ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за
пријаву на Јавни позив
А.1 Основна документација за регрес из тачке 1
1.
Попуњена и потписана Пријава са изјавом за
доделу подстицаја у пољопривреди из буџета града
Врања у 2020. години за Регрес за репродуктивни
материјал (вештачко осемењавање крава)
2. Фотокопија личне карте подносиоца;
3. Фотокопија пасоша за краве;
4. Уверење локалне пореске администрације о
измиреним пореским обавезама (ЛПА);
5. Доказ о активном статусу регистрованог
пољопривредног газдинства;
А.2 Основна документација за подстицаје 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8:
1.
Попуњена Пријава са обавезним потписом
подносиоца;
2. Доказ о активном статусу регистрованог
пољопривредног газдинства, Извод из регистра
пољопривредних газдинстава - подаци о пољ.
газдинству; - структура биљне производње;

3. Уверење локалне пореске администрације о
измиреним пореским обавезама (ЛПА);
4. Фотокопија личне карте подносиоца;
5. Рачун за купљену инвестицију који гласи на
подносиоца пријаве и купопродајни уговор са
налогом за уплату и овереним изводом из банке, а у
случају када је физичко лице извршило готовинско
плаћање или плаћање картицом мора доставити
фискални исечак;
6. Број наменског рачуна код банке за регистровано
пољопривредно газдинство (копија картице текућег
рачуна банке).
Б Посебна документација:
Поред основне документације потребне за све
подстицаје доставити:
- за подстицаје из тачке 2 и 3
1. Извод из матичне евиденције или педигре за
купљена грла женске телади, оваца, овнова, коза,
јарчева, назимица и нераста;
2. Уверење о здравственом стању животиња;
3. Уверење о транспорту (Потвда за праћење
кретања животиња);
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4. Извод из регистра пољопривредних газдинстава
–животиње- са ХИД бројем;
5.. Купопродајни уговор између продавца и купца
квалитетних грла.
- за подстицаје из тачке 5
1. Сертификат о садном материјалу;
2. Фитосанитарно уверење о
исправности садног материјала;
3. Уверење о транспорту

здравственој

- за подстицаје из тачке 8
1. Извод из катастра непокретности са подацима о
власништву на катастарској
парцели на којој
треба да се изврши ископ/бушење бунара;
2.
Пресек изведеног стања (тест издашности
бунара,
геолошки
пресек,
техничке
карактеристике бунара)
3. Изјава подносиоца захтева оверена у складу са
законом да под кривичном, материјалном и сваком
другом одговорношћу тврди да ће изградња бунара
бити
одговорно изведена обезбеђивањем свих
потребних дозвола које су прописане материјалним
законом којима се уређује изградња бунара у
функцији наводњавања, као и да се пријава односи
на изградњу новог бунара;
Захтев и приложена документација остају трајно у
архиви и не враћају се подносиоцу па се могу
доставити и фотокопије наведене документације уз
увид у оригинал.
VII Права и обавезе корисника подстицајних
средстава
Заинтересовани
пољопривредни
произвођачи за меру набавка квалитетних женских
телади млечних раса говеда, оваца, овнова, коза,
јараца, назимица и нераста могу конкурисати само
у једној грани (говедарство, овчарство, козарство
или свињарство) у оквиру мере сектора млека за
набавку квалитетних женских телади млечних раса
говеда, оваца, овнова, коза, јараца и у оквиру
сектора месо за набавку назимица и нераста.
Корисници подстицајних средстава имају
обавезу да доставе тачне податке и веродостојне
доказе уз пријаву. Комисија за доделу подстицајних
средстава у пољопривреди има право да проверава
све наводе у конкурсној документацији утврди и
провери
тачност
приложене
документације
изласком на лице места и да по потреби тражи
доставу додатне документације.
Корисници подстицаја су дужни да
Комисији за доделу подстицајних средстава у
пољопривреди омогуће вршење надзора и пруже
потребне податке и информације и након
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преузимања подстицаја. Сва права и обавезе
корисника подстицаја уређују се Уговором.
Корисници који су остварили право на
коришћење подстицајних средстава за инвестиције
у физичку имовину пољопривредних газдинстава,
закључују Уговор о регулисању међусобних правa и
обавеза уговорених страна, чиме се обавезују у
уговореном року.
Корисник подстицаја дужан је да се према
предмету подстицаја односи у складу са уговореним
обавезама и нема права да отуђује исте пре истека
периода од 3 година.
Корисник подстицаја се обавезује да води
бригу о здравственој заштити и репродукцији
предметних животиња.
Корисник подстицаја дужан је да се
придржава прописа којима се уређују стандарди
квалитета животне средине и заштита добробити
животиња. Корисник подстицаја дужан је да чува
документацију која се односи на остваривање права
на подстицаје најмање 3 година од дана њихове
наплате.
Корисник подстицаја дужан је да врати
износ средстава који је примио на основу нетачно
приказаних података или који је ненаменски
користио, увећан за износ затезне камате, најкасније
у року од 30 дана од дана правоснажности решења.
Уколико Комисији за доделу подстицајних
средстава у пољопривреди установи да корисник
подстицајних средстава не испуњава оптималне
услове држања , исхране, здравствене заштите
животиња или не испуњава било коју од уговорених
обавеза, иста доноси Решење о повраћају средстава,
односно било које суфинансиране инвестиције.
Корисници подстицајних става дужна су да
Комисији за доделу подстицајних средстава у
пољопривреди у одређеном року доставе или
припреме податке и материјале који су потребни за
вршење послова контроле коришћења подстицајних
средстава.
VIII Закључивање уговора
Комисија ће заседати и одлучивати по
завршетку Јавног позива.
Пристигле пријаве ће се разматрти по
редоследу приспећа.
Испуњеност услова за остваривање права на
подстицаје
утврђује
Комисија
за
доделу
подстицајних средстава у пољопривреди на основу
поднете пријаве и пратеће
документације уз
пријаву а у складу са Правилником о условима и
начину коришћења подстицајних средстава у
пољопривреди у 2020.години и Јавним позивом.
Избор корисника који ће добити подстицајна
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средства вршиће се на основу испуњености услова
и до утрошка буџетом опредељених средстава.
Корисници којима Комисија за доделу
подстицајних средстава у пољопривреди одобри
средства закључују Уговор о регулисању
међусобних правa и обавеза уговорених страна.
Исплата средстава врши се на наменски
текући рачун корисника, на основу решења
градоначелника.
Корисници који поднесу неблаговремену или
непотпуну пријаву као и корисници који не
испуњавају услове прописане Правилником и
Јавним
позивом
биће
одбијени
решењем
градоначелника.
IX Објављивање Јавног позива и подношење
пријаве за доделу подстицајних средстава
Јавни позив се објављује на званичном сајту
града www.vranje.org.rs.
Јавни позив за доделу подстицајних средстава
из буџета града оглашава Комисија уз претходну
сагласност градског Већа. Реализацију Јавног
позива спроводи Комисија за доделу подстицајних
средстава из буџета града у пољопривреди. Пријаве
са комплетном документацијом подносе се на
писарници Градске управе и достављају Комисији
на разматрање. Разматраће се сви захтеви за
инвестиције у 2020. години, који буду достављени у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса на
званичном сајту града.
Након завршетка Јавног позива комисија
заседа, решава захтеве и даје градоначелнику
предлог о избору кандидата који могу остварити
право на повраћај финансијских средстава. Решење
о исплати средстава доноси градоначелник на
предлог комисије, после закључења уговора о
међусобним правима и обавезама уговорених
страна, у складу са Правилником о додели
подстицајних средстава из буџета града у
пољопривреди и Правилником о раду Комисија за
доделу подстицајних средстава из буџета града у
пољопривреди.
Све потребне информације у вези са Јавним
позивом могу се добити у Канцеларији бр. 37 Одељење за привреду, економски развој и
грађевинско земљиште Градске управе града Врања,
сваког радног дана или на телефон број: 017/ 402348, контакт особа Небојша Поповић. Образац за
пријаву се може преузети у писарници Градске
управе и са званичног сајта града www.vranje.org.rs .
Пријава са потребном документацијом се
подноси у затвореној коверти на шалтеру
Писарнице у Услужном центру Градске управе
града Врања или на адресу:
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Град Врање
Градско веће - Комисији за доделу
подстицајних средстава у пољопривреди са
назнаком „Пријава на конкурс за доделу
подстицајних средстава у пољопривреди“, са
назнаком „не отварати“. Улица Краља Милана бр. 1,
17501 Врање.
Комисија за доделу подстицајних средстава из
буџета
града
у
пољопривреди,
дана
29.09.2020.године, број 06/140/220-06
Небојша Стаменковић(председник комисије)
Небојша Поповић( заменик председника)
Александар Ђорђевић (секретар)
чланови:
Бојана Величков
Јасмина Стоименовић
Срђан Артитоновић
Ирена Јовановић
Општинско веће општине Трговиште.
645.
Општинско веће општине Трговиште, на
основу члана 70. Статута општине Трговиште
(„Службени гласник Пчињског округа“ број
03/2019),
на
седници
одржаној
дана
29.09.2020.године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Одобрава се упоитреба текуће буџетске резерве
у износу од 3.000.000,00 динара са , програмска
активност 0602-0001, Програм 15 функционисање
локалне самоуправе, функција 112, позиција 53 ,
економска класификација 49912.Текућа буџетска
резерва.
Члан 2.
Средства се преносе у износу од 3.000.000,00
дианра на програм 15-локална
самоуправе,
програмска активност 0602-0001-опште јавне
услуге,
функција
130-опште
јавне
услуге
неквалификоване на другом месту, позиција 63
економска класификација 424-специјализоване
услуге.
Члан 3.
Решење доставити: рачуноводству и архиви.
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Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављена на огласној табли и службеном гласнику
града Врања .
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,
дана 30.09.2020.године; број 45-1531/2020
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Миљана Златковић,с.р.

Неважећа документа:
–Алексић Весна из Врања, неважећи чек бр.
8067547 издат 18.07.2018.године Raiffeisen banka
a.d. Beograd.
–Станковић Драган из Врањске Бање, неважећи чек
бр. 5919304 Raiffeisen banka a.d. Beograd.
–Младеновић Јовица из Врања, неважећи
Сертификат
за
пекаре
дел.бр.
118
од
03.07.2001.године, Народни универзитет Врање.
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–Јасмина
Ђорђевић
из
Врања
неважеће
Сведочанство о завршеној осмогодишњој школи
О.Ш.“ Бранко Радичевић“ Врање.
–Антић Небојша из Врања неважеће Сведочанство о
завршеној осмом разреду О.Ш.“Бора Станковић“
Тибужде.
–Берат Хасани с. Биљача неважећа Диплома
Народни универзитет Врање.
–Бојан Димитријевић из Врања
неважеће
Сведочанство о завршеној осмогодишњој школи
Ш.“Бора Станковић“ Тибужде.
–Ристић Стефан из Врања, неважећи индекс бр. 329/
ИНЕ висока шклоа Примењених струкивних студија
Врање
–Марина Цветковић из Врања неважећи чекови бр.
000019142534, 0000191425362, 0000191425370,
0000191425388,
0000191425396
издати
16.10.2019.године Банка Интеса ад Београд.
–Рајковић Тања из Врањске Бање,
неважеће
Сведочанство издато 2003 године Народни
Зниверзитет Врање
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Издавач: Скупштина града Врања - Одељање за послове Скупштине града, Ул. Краља Милана бр. 1
Главни и одговорни уредник: Јелена Станковић - секретар Скупштине града Врања, тех. уредник Владица Митић
Уређује: Одељање за послове Скупштине града
Телефон: 017/402-389, факс: 017/421-576, жиро рачун:840-742341843-24 , поз. на број: 97-47114, извршење буџета СГ
Врање
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