
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 („Службени гласник града
Врања“, број: 16/2014), Комисија за доделу подстицајних средстава из буџета града у
пољопривреди,  уз  прибављену   сагласност  Градског  већа,  од  27.05.2019.године,
расписује 

  
ЈАВНИ  ПОЗИВ

за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2019. 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 2019.
годину и биће реализована у етапама.

II  Корисници подстицаја

Право  на  подстицаје,  под  условима  и  на  начин  утврђен  овим Правилником,
имају  породична  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 приплодних женских телади млечних раса говеда; оваца,
овнова, коза и јарчева.



IV Општи критеријуми за кориснике:

Општи критеријуми за кориснике свих врста подстицаја јесу:
-Да  је  корисник  средстава  носилац  или  члан  регистрованог  пољопривредног
газдинства, 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 Јавномон позиву.

Корисници подстицаја по свим секторима дужни су да чувају документацију која се
односи на остваривање права на подстицаје најмање 5 година од дана њихове наплате.

V Посебни критеријуми за кориснике 

2. Специфични критеријуми и услови и висина подстицајних средстава:

НАЗИВ МЕРЕ НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ НЕОПХОДНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА
ИСПУНИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИК

РЕГРЕСИ

Набавка квалитетног 
репродуктивног материјала 
(вештачко осемењавање)

Сагласност  се  издаје  корисницима  који
испуњавају  услове  конкурса,  по  редоследу
пристизања  захтева,  до  утрошка  уговорених
сретста  од  момента  објављивања  јавног
позива, а најкасније до 30.11.2019. године.

НАЗИВ
СЕКТОРА НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ

НЕОПХОДНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА
ИСПУНИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИК

СЕКТОР
МЛЕКО

Набавка квалитетних 
приплодних женских телади
млечних раса говеда; оваца, 
овнова, коза и јараца.

-поседовање  адекватног  објекта  за  држање
животиња. 
-да  купи  најмање  5  а  највише  10  квалитетних
приплодних  грла  оваца  или   коза (  висина
подстицаја  износи до 50% без ПДВ-а,  максимално
до 80.000дин.) и/или купи једног приплодног  овна
или јарца (висина  подстицаја  до  50% без  ПДВ-а,
максимално до 20.000 динара);
- -да купи минимум 1 а највише 3 женска телета 
млечних раса говеда (висина подстицаја износи до 
50% цене без ПДВ-а, највише 30.000 динара по 
једном телету, или максимално до 100.000 динара по
кориснику.



VI   ПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  за пријаву на Јавни позив

А  Основна документација за подстицаје:

1.  попуњена Пријава са обавезним потписом подносиоца;
2. доказ о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства са подацима о
газдинству и подацима о пољопривредној производњи;
3.  уверење локалне пореске администрације (ЛПА);
4.  фотокопија личне карте подносиоца;
5.  рачун  за  купљену  инвестицију и купопродајни  уговор  са  налогом  за  уплату  и
овереним изводом из банке.

Б  Посебна документација:  
Поред  основне документације потребне за све подстицаје доставити:

-за подстицаје из тачке 1:
1. фотокопија пасоша за краве

-за подстицаје из тачке 2.
1.  извод из матичне евиденције или педигре за купљена грла оваца, коза и говеда.
2.  уверење о здравственом стању.
3.  уверење о транспорту(за грла купљена ван територије Пчињског округа).

Захтев и     приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу   
па се могу доставити и оверене фотокопије наведене документације уз увид у 
оригинал.

VII  Права и обавезе корисника подстицајних средстава

Заинтересовани пољопривредни произвођачи  за  меру набавка  квалитетних 
приплодних женских телади млечних раса говеда; оваца, овнова, коза и јарчева  могу 
конкурисати само у једној грани(говедарство, овчарство или козарство)  у оквиру мере 
набавка  квалитетних приплодних женских телади млечних раса говеда; оваца, овнова, 
коза и јарчева.

Корисници подстицајних средстава имају обавезу да доставе тачне податке и
веродостојне  доказе  уз  пријаву.  Комисија  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  надлежној  Стручној  пољопривредној  служби
Градске управе и Комисији за доделу подстицајних средстава у пољопривреди омогуће
вршење  надзора  и  пруже  потребне  податке  и  информације  и  након  преузимања
подстицаја. Сва права и обавезе корисника подстицаја уређују се Уговором. 

Регистрована пољопривредна газдинства која су остварила право на коришћење
подстицајних  средстава за  Инвестиције  у  физичка  средства  пољопривредних
газдинстава, закључују Уговор о регулисању међусобних правa и обавеза уговорених
страна, чиме се обавезују у уговореном року.

Корисник  подстицаја  дужан  је  да  се  домаћински  односи  према  предмету
подстицаја 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 5 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 комисија 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. 

Лица из претходног става дужна су да у одређеном року доставе или припреме
податке  и  материјале  који  су  потребни  за  вршење  послова  контроле  коришћења
подстицајних средстава. 

VIII Закључивање уговора 

Испуњеност услова за остваривање права на подстицаје утврђује Комисија за
доделу подстицајних средстава у пољопривреди  на основу приложене документације,
рачуна, утврђивања стања и даје сагласност на повраћај средстава за инвестицију . 

Комисија ће заседати и одлучивати у складу са потребама.
Регистрована пољопривредна газдинства која су испунила услове за коришћење

подстицајних  средстава за  инвестиције  у  физичка  средства  пољопривредних
газдинстава, закључују Уговор о регулисању међусобних правa и обавеза уговорених
страна, чиме се обавезују у уговореном року.

О исплати средстава учесницима конкурса одлучује градоначелник решењем у
року од 30 дана од истека рока за подношење рачуна.

Исплата  средстава  врши  се  на  наменски  текући  рачун  корисника,  на  основу
решења  градоначелника,   а  на  предлог  Комисије,  која  врши  одабир  корисника
средстава.  

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 2019. години, који
буду достављени у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на  званичном сајту
града,   уз  могућност  достављања  рачуна за набавку  квалитетних  женских  телади
млечних раса говеда до 30.09.2019. године, за набавку оваца, овнова, коза и јараца до
15.07.2019. године.
          Након завршетка конкурса комисија заседа, решава захтеве и даје градоначелнику
предлог  о  избору  кандидата  који  могу  остварити  право  на  повраћај  финансијских
средстава  уколико  доставе  рачуне  у  напред  прописаном  року.   Решење  о  исплати

http://www.vranje.org.rs/


средстава  доноси  градоначелник  на  предлог  комисије,  после  склапања  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. 
                   

Пријаве за конкурс и све потребне информације у вези са конкурсом могу се
добити у  Канцеларији бр. 15  - Служба за пољопривреду Градске управе града Врања,
сваког радног дана или на телефон број: 017/ 402-348, контакт особа Небојша Поповић.
Образац за пријаву  се може преузети и са званичног сајта града www.vranje.org.rs .

Пријава са  потребном  документацијом  се  подноси  на  шалтеру  Писарнице  у
Услужном центру Градске управе града Врања или на адресу:

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, 17500 Врање.

Непотпуну  и  неблаговремено  поднету  документацију  Комисија  за  доделу
подстицајних средстава у пољопривреди неће узимати у разматрање.

http://www.vranje.org.rs/


                                                                                                

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Пријава са изјавом за доделу подстицаја у пољопривреди 
из буџета града Врања у 2019. години за

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање крава)

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

1. Име, име оца и презиме

2.
 Број ЛК,место издавања и 
ЈМБГ

3.
Адреса становања (место, 
улица и број)

4.
Контакт телефони (фиксни/ 
мобилни)

 

5.
Адреса пољопривредног 
газдинства (место, улица и 
број) 

 

6.
Број регистрованог 
пољопривредног газдинства.

 

7.
Број чланова породичног 
пољопривредног газдинства

 

8.
Статус подносиоца пријаве у
пољопривредном газдинству

1.Носилац пољопривредног газдинства
2.Члан породичног пољопривредног газдинства

9.

Потребна документа уз 
пријаву

1.Фотокопија личне карте
2.Фотокопија пасоша за краве
3.Уверење локалне пореске администрације
4.Потврда о активном статусу газдинства са подацима 
о газдинству.

 У реду 8 заокружите одговарајући број

   Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ      да сам  
пре  попуњавања  обрасца  исти  пажљиво  прочитао  и  разумео,  као  да  су  горе
наведени  подаци  тачни.  Такође,  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу  ИЗЈАВЉУЈЕМ        да  не     постоји  захтев  за  исто  улагање  у  другим  
јавним фондовима.     

У Врању, ________  2019. године                                         Потпис подносиоца пријаве    

                                                                                  ____________________________

                                                                                  



                                                                                                

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Пријава са изјавом за доделу подстицаја за инвестиције у  пољопривреди у 2019.
години  на територији града  Врања, из буџета града

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

1.
Име, име оца и
презиме

2.
Број ЛК,место
издавања и ЈМБГ

3.
Адреса становања
(место, улица и број)

4.
Контакт телефони
(фиксни / мобилни)

 

5.
Адреса  пољопривредног
газдинства (место, улица и број)

 

6.
Број поседовног  листа, КО и бр.

  Катастарске парцеле на којој је     
предметна инвестиција

 

7.
Број регистрованог
пољопривредног    газдинства

 

8.
Број чланова породичног
пољопривредног газдинства

 

9.
Статус подносиоца  пријаве у
пољопривредном  газдинству

1. Носилац пољопривредног газдинства
2. Члан породичног пољопривредног газдинства

10.
Врста  инвестиције

1. Набавка квалитетних приплодних женских телади
млечних раса говеда;

2. оваца, овнова, 
3. коза и јарчева.

 

      У редовима 9 и 10 заокружите одговарајући број

      Потребна документа уз пријаву: 



1. Доказ о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства; 
2. Уверење локалне пореске администрације (ЛПТ); 
3. Фотокопија личне карте подносиоца; 
4. Доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог пољопривредног  земљишта,

односно  лист  непокретности   или    уговор  о  закупу  (уколико  није  унето  у  подацима  о
газдинству); 

5.  Извод  из  регистра  пољопривредног  газдинства  са  подацима  о  газдинству,  броју  чланова
газдинства и структури пољопривредне производње;

6. Рачун купљене инвестиције; 
7. Број наменског рачуна код банке за регистровано пољопривредно газдинство; 
8.Извод из матичне евиденције или педигре за купљена грла оваца и коза.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ      да сам пре   
попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао и разумео, као да су горе наведени 
подаци тачни. Такође, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
ИЗЈАВЉУЈЕМ        да не     постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.     

У Врању, ________  2019. године                                          Потпис подносиоца пријаве   

    ________________________  


