
    На основу члана 61 Пословника Градског већа („ Службени гласник града 

Врања“, бр.29/2020) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја на територији града Врања за 2021.годину, („Службени 
гласник града Врања, број 5/2021), Градско веће града Врања, расписује 
 

ЈАВНИ  ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2021.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

 

I Предмет Јавног позива 

 Предмет Јавног позива је подношење захтева за доделу подстицајних  средстава  

пољопривредним произвођачима са територије града Врања у циљу унапређења 

пољопривредне производње. 

 Средства за намену из претходног става планирана су Програмом мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја из буџета града Врања 

за 2021. годину и биће реализована у етапама. 

 

II  Корисници подстицаја 

Право на подстицаје, под условима и на начин утврђен Програмом, 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 проширењу 

пољопривредне производње за инвестирање у: 

        1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање крава); 
              2. Инвестиције  за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга 
– ископ/ бушење бунара. 

IV Општи критеријуми за кориснике: 

Општи критеријуми за кориснике ових 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 носилаци регистрованих пољопривредних газдинстава, односно 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 овим мерама 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  

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 

сретстава од момента објављивања јавног 

позива, а најкасније до 30.11.2021. године. 

 

Мере руралног развоја 
 

 

 

Ископ/бушење бунара 

 

- износ подстицаја је до 50% у односу на износ 

инвестиције без ПДВ-а, а максимално до 100.000 

динара по захтеву. 

 

VI   Потребна документација за пријаву на Јавни позив 

 

А.1 Основна документација за регрес из тачке 1 

 

1.    Попуњен и потписан  захтев са изјавом за доделу подстицајних средстава у 

пољопривреди  из буџета града Врања у 2021. години за Регрес за репродуктивни 
материјал (вештачко осемењавање крава) 
2.  Фотокопија важеће личне карте подносиоца; 

3.  Фотокопија пасоша за краве; 

4.  Уверење локалне пореске администрације о измиреним пореским обавезама (ЛПА); 

5. Потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства, 

А.2  Основна документација за подстицаје 2,  

1.  Читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом подносиоца; 

2.  Потврда 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 важеће личне карте подносиоца; 

5.  Доказ о извршеном плаћању предметне  инвестиције који гласи на подносиоца пријаве 

и то потврду о преносу средстава или извод оверен од стране  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). 

7.  Извод из катастра непокретности са подацима о власништву на катастарској     

       парцели на којој врши ископ/бушење бунара; 

8.  Пресек изведеног стања (тест издашности бунара, геолошки пресек, техничке  

       карактеристике 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  

            Корисници подстицаја су дужни да  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.  

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 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.  

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 поднетих захтева и пратеће  

документације уз пријаву, а у складу са Програмом о условима и начину коришћења 

подстицајних средстава у пољопривреди у 2021.години и Јавним позивом. Избор 

корисника који ће добити подстицајна 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 Програмом 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.  

   

 Захтев са документацијом подноси се на писарници Градске управе и доставља  

Комисији на разматрање. Разматраће се сви захтеви за инвестиције у 2021. години, који 

буду достављени у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на  званичном сајту 

града, уз могућност накнадног достављања документације за бунаре, до 

31.07.2021.године или до утрошка предвиђених средстава. 

         Након завршеног Јавног позива, Комисија заседа, решава захтеве и даје 

градоначелнику предлог одлуке и листу вредновања и рангирања о избору кандидата који 

могу остварити  право на подстицајна средстава.  Листа вредновања објављује се на 

званичној интернет страници града Врања. Учесници конкурса имају право увида у 

поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана 

објављивања листе. На листу вредновања учесници конкурса имају право приговора у 

року од осам дана од дана њеног објављивања..Одлуку о приговору, мора бити 

образложена, и упућује се Градском већу. Градско веће у року од 15 дана доноси Одлуку о 

избору кандидата који испуњавају услове јавног позива.  

На основу Одлуке о избору кандидата, градоначелник доноси  Решење о исплати 

средстава  на предлог комисије, закључује појединачне уговоре о међусобним правима и 

обавезама уговорених страна, у складу са Програмом о додели подстицајних средстава из 

буџета града у пољопривреди у 2021.години 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 и економски развој Градске управе града 

Врања, сваког радног дана или на телефон број: 017/ 402-348, 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 на шалтеру Писарнице у 

Услужном центру Градске управе града Врања или у затворениј коверти 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, 17501 Врање.. 

 

 

 

 

 

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


 
                                                                                                Образац 1 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ВРАЊЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 

                 На основу  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја у 2021.години за град Врање о условима и начину коришћења 

подстицајних средстава у пољопривреди као финансијске подршке пољопривредним 

произвођачима у унапређењу и развоју пољопривредне производње (,,Службени гласник 

града Врања“, број: 5/2021) 

 

Пријава са изјавом за доделу подстицаја у пољопривреди  

из буџета града Врања у 2021. 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.  

 

 

Напомене: 

 

Накнада за захтев у износу од 265.00 динара, (Тарифни број 1) Одлуке о накнадама за 

услуге које врши Градска управа града Врања (,,Службени гласник Града Врања“, бр. 

29/2019), се уплаћује на текући рачун број 840-742341843-24, модел 97, позив на број 47-

114, сврха уплате ,,Накнада за услуге које врши Градска управа града Врања“ 

 

 

 

У Врању, ________  2021. године                                         Потпис подносиоца пријаве              

 

                                                                                   ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                            Образац 2 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ВРАЊЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 

Пријава са изјавом за доделу подстицајних средстава у  пољопривреди  за 

инвестиције  у унапређењу и развоју руралне инфраструктуре 
и услуга – бушење/ископ бунара у 2021. години 

на територији града  Врања 

 

       На основу  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја у 2021.години за град Врање о условима и начину коришћења 

подстицајних средстава у пољопривреди као финансијске подршке пољопривредним 

произвођачима у унапређењу и развоју пољопривредне производње (,,Службени гласник 

града Врања“, број: 5/2021) 

 

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 

 

  

 -   бушење бунара/бушотина 

      

      Прихватљиве инвестиције: 

 

*    земљани радови који се изводе приликом    

      ископа/бушења бунара  

      У реду  9 заокружите одговарајући број 

             

           Потребна документа уз пријаву: 

 

           Основна документација: 

           1. Доказ о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства, Извод  

               из регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољ. газдинству- структура   

               биљне производње;   

           2. Уверење локалне пореске администрације о измиреним пореским обавезама (ЛПА); 

           3. Фотокопија личне карте подносиоца; 

           4. Рачун за купљену инвестицију који гласи на подносиоца пријаве доказ о  

                извршеном  плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или               

                извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило             

                готовинско плаћање или плаћање картицом мора доставити фискални исечак; 

           5. Број наменског рачуна код банке за регистровано пољопривредно газдинство  

               (копија картице текућег рачуна банке); 

 

           Посебна документација: 

           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; 

 

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.  

 

Напомене: 

Накнада за захтев у износу од 265.00 динара, (Тарифни број 1) Одлуке о накнадама за 

услуге које врши Градска управа града Врања (,,Службени гласник Града Врања“, бр. 

29/2019), се уплаћује на текући рачун број 840-742341843-24, модел 97, позив на број 47-

114, сврха уплате ,,Накнада за услуге које врши Градска управа града Врања“ 



У Врању, ________  2021. године                                          Потпис подносиоца пријаве             

  

     ________________________     

 

 

 

 


