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 На основу члана 56. став 1. тачка 
11. Статута града Зајечара  („Сл.лист 
града Зајечара“, бр.1/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), а у вези 
Споразума за очување, легализацију, 
ревитализацију и заштиту артеских 
чесама у Зајечару, Градоначелник града 
Зајечара, дана 10.04.2018.године, донео 
је  
      
      

Р Е Ш Е Њ Е 
      о образовању Радне групе за праћење 

реализације Споразума за очување, 
легализацију, ревитализацију и заштиту 

артеских чесама у Зајечару 
 
I 
 

 Образује се Радна група за 
праћење реализације Споразума за 
очување, легализацију, ревитализацију и 
заштиту артеских чесама у Зајечару, који 
је закључен између Града Зајечара и 
Удружења “За чесме” Зајечар, бр.501-61 
од 28.03.2018.године,(у даљем тексту: 
Радна група). 
                    

II 
 
 У Радну групу, одређују се: 
 
-испред Града Зајечара 
1. Милан Станковић, помоћник 

градоначелника, 
2. Ивана Живић, шеф Канцеларије за 

локални економски развој, 
3. Јасмина Стевић Јовић, шеф 

Канцеларије за заштиту животне 
средине. 

 
-испред Удружења “За чесме” Зајечар 
4. Бобан Погарчић, председник 

Удружења “За чесме” Зајечар, 
5. Александар Марјановић, члан 

Управног одбора Удружења “За чесме” 
Зајечар, 

6. Никола Шарчевић, председник 
Надзорног одбора Удружења “За 
чесме” Зајечар 

 
 

III 
 
 Задаци Радне групе су :   
- да се стара  о реализацији циљева 

утврђених Споразумом; 
- да успостави сарадњу са свим реле-

вантним субјектима ради остварења 
циљева дефинисаних Споразумом; 

- да прати и инсистира на доследној 
примени Одлуке о заштити артеских 
и субартеских чесама на територији 
града Зајечара, као и да иницира 
евентуалне измене и допуне ове 
Одлуке, ради прилагођавања 
циљевима утврђених Споразумом; 

- да иницира и прати процес израде 
Студије неогеног басена из кога се 
каптирају зајечарске артеске чесме; 

- да иницира и прати процес 
легализације артеских чесама; 

- да иницира, прати и предузима 
активности на санацији и 
ревитализацији појединих чесама, 
као активности за сређивање 
надземних делова споменика 
појединих  чесама и околине; 

- да обавља и друге послове у домену 
реализације циљева утврђених 
Споразумом. 

 
IV 

 
 Радна група ће послове на 
реализацији Споразума, обављати у 
просторијама Градске управе града 
Зајечара, у канцеларији на спрату 
пословног објекта у Доситејевој улици, 
бр.11 у Зајечару, а канцеларијску опрему, 
рачунаре и остало обезбедиће Удружење 
“За чесме” Зајечар. 
  

V 
 
 Решење доставити именованима и 
архиви и објавити у “Службеном листу 
града Зајечара”.     
 
II бр.02-83/2018 
У Зајечару, 10.04.2018.године 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Бошко Ничић,с.р. 
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 На основу члана 56. став 1. тачка 
11. Статута града Зајечара  („Сл.лист 
града Зајечара“,бр.1/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16 и 36/17),Градоначелник 
града Зајечара, дана 28.03.2018.године, 
донео је  
      
       

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Мобилног тима за 

социјалну инклузију Рома 
   
I 
 

 Образује се Мобилни тим за 
социјалну инклузију Рома (у даљем 
тексту: Мобилни тим), у оквиру Пројекта 
“Техничка помоћ за унапређење животних 
и стамбених услова ромске популације у 
неформалним насељима (у даљем 
тексту: Пројекат). 
                    

II 
 

 У Мобилни тим, одређују се: 
 
1. Миљан Рашић, координатор за 

ромска питања, 
2. Анђелика Агушевић, педагошки 

асистент у ОШ “Ђура Јакшић” у 
Зајечару, 

3. Светлана Михајловић, Национална 
служба за запошљавање - Филијала у 
Зајечару, 

4. Снежана Јовановић, Центар за 
социјални рад “Зајечар” у Зајечару, 

5. Богиња Салковић, медијатор 
здравља у Здравственом центру у 
Зајечару , 

6. Александар Петровић,члан Градског 
већа града Зајечара. 

 

III 
 

 Задаци Мобилног тима су да: 
 
- изради Годишњи оперативни план 

Мобилног тима; 
- прати активности предвиђених 

Пројектом и Оперативним планом и 
реализацију истих; 

- успостави сарадњу са свим 
релевантним субјектима у локалној 
заједници  ради остварења циљева 
дефинисаних Оперативним планом; 

- покреће нове иницијативе од значаја 
за унапређење социјалног укључи-
вања Рома у локалној заједници; 

- обавља и друге послове у домену 
реализације Пројекта и Оперативног 
плана.   

 
IV 
 

 Стручне и административно-техни-
чке послове за Мобилни тим обавља 
Одељење за ЛЕР,привреду и друштвене 
делатности Градске управе града 
Зајечара. 
 

V 
 

 Решење доставити именованима и 
архиви и објавити у “Службеном листу 
града Зајечара”.     
 
 
II бр.02-58/2018 
У Зајечару, 28.03.2018.године 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Бошко Ничић,с.р. 
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На основу члана 9, став 1, алинеја 3. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој 

пољопривреде Града Зајечара („Службени лист Града Зајечара”, бр.14/2015), Комисија 

за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара на седници одржаној 11.04.2018. 

године доноси: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА  

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2018 ГОДИНИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником о расподели средстава Буџетског фонда за развој 

пољопривреде Града Зајечара за доделу бесповратних средстава регистрованим 

пољопривредницима за подстицање примарне пољопривредне производње – 

воћарства, говедарства, овчарстава и пчеларства на територији Града Зајечара (у 

даљем тексту: Правилник) уређују се намена средстава Буџетског фонда за развој 

пољопривреде Града Зајечара (у даљем тексту Фонд), услови, начин и критеријуми за 

доделу бесповратних средстава регистрованим пољопривредницима са 

пребивалиштем на територији Града Зајечара. Све пријаве разматра Комисија за 

подстицање развоја пољопривреде града Зајечара  ( у даљем тексту Комисија). 

 

 

ЦИЉ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

Члан 2. 

 

Циљ доделе бесповратних средстава је да се подржавају мала домаћинства и 

газдинства, Удружења која имају у статуту пријављену делатност- пољопривреду као и 

пољопривредне задруге, да напредују ка конкурентнијој пољопривредној производњи. 

Циљ је постизање стабилности дохотка пољопривредних газдинстава, повећање 

производње, побољшање продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова 

производње, унапређење техничко-технолошке опремљености, повећање површина у 

заштићеном и полузаштићеном простору. 

Основни циљ доделе бесповратних средстава је финансијска помоћ за покриће 

трошкова односно субвенционисање дела трошкова: 

½ за покриће набавке/куповине садног материјала од регистрованих 

произвођача/прометника садног материјала воћака свих воћних врста,  

½ за покриће набавке јагњади и шиљежица, шиљежана, двиски и двисаца 

старости до 18 месеци, у моменту издавања рачуна о набавци .  
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½ за покриће набавке квалитетнe женскe телади или јуница млечних или 

сименталске расе старости од 2 месеца до 17 месеци у моменту 

потписивања уговора или издавања рачуна;  

½ за покриће набавке квалитетних јуница млечних расa, старости од 14 до 31 

месеци у моменту издавања рачуна о набавци; 

½ за субвенционисање дела трошкова за куповину пчелињих ројева, за 

набавку нових кошница и нове опреме за пчеларство, 

½ За контролу и сертификацију у органској производњи 

½ за куповину ситне пољопривредне механизације и опреме за 

наводњавање  

½ Такође се део средстава издваја за едукацију пољопривредника, кроз 

посету пољопривредним сајмовима и за организовање стручних предавања 

из области пољопривредне производње. 

½ Део средстава издваја се за подстицање удруживања пољопривредних 

произвођача и помоћ постојећим удружењима пољопривредних 

произвођача. 

 

 

КОРИСНИЦИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

Члан 3. 

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИСНИКЕ 

 

1) Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство (РПГ) 
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом на 
територији града Зајечара;  

2) у случају да није власник земљишта, мора да има закључен уговор о закупу 
тог земљишта, на период од најмање (5) пет година од дана подношења 
захтева за коришћење подстицаја.  

3) да је измирио пореске обавезе према локалној самоуправи за годину која 

претходи години подношења захтева  

4) да има пребивалиште на територији града Зајечара.  

5) да се инвестиција реализује на територији града Зајечара 

6) У регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти 

животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају или 

одговарајућу површину под воћем. 

7) Једно регистровано пољопривредно газдинство може у једној календарској 

години користити средства само по једном конкурсу за доделу субвенција из 

Буџетског фонда за развој пољопривреде  града Зајечара. 

8) Приликом избора корисника бесповратних подстицајних средстава предност 

имају подносиоци пријава који нису у претходној години користили 

подстицајна средства која је додељивао град Зајечар. 

9) Корисник субвенције не може за исту инвестицију користити у једној години 

средства из националних фондова и фондова ЈЛС, односно иста 

инвестиција не може бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја. 
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10) Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при 

чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма, сматрају: носилац и 

чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни 

партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији 

закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена 

сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос 

управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује 

порез на добит правних лица.  

11) Ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво или земљорад-

ничка задруга, поред остале документације из става 1. овог члана доставља и 

извод из Регистра привредних субјеката. 

 
 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА КОРИСНИКЕ 
 

½ На (јавном позиву) конкурсу за воћарство могу учествовати: 

- само регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу, чије је 

седиште на територији Града Зајечара, која већ узгајају  воће и/или винову лозу 

на територији Града Зајечара, на површини од 0,1 ха до 2 ха јагодичастог воћа; 

односно од 0,3 ха до 5 ха другог воћа,  

- Саднице воћа које су предмет конкурса морају да се засаде/узгајају на 

територији Града Зајечара, на парцели која је у власништву носиоца или члана 

регистрованог пољопривредног газдинства. 

- Уколико парцела није у власништву потребно је да постоји оверен Уговор о 

закупу парцеле на најмање 5 година од дана подношења захтева и да 

уговарачи нису повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке. 

- Корисник подстицаја за подизања нових засада је у обавези да у року од (5) 

година спроводи неопходне агротехничке мере. 

- Субвенционисаће се набавка/куповина садног материјала од регистрованих 

произвођача/прометника садног материјала, односно корисник субвенције треба 

да достави доказ да је набавио сертификовани садни материјал, при чему 

ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 70% 

од вредности набављених садница без ПДВ-а до максималног износа који не 

може бити већи од 100.000 динара по кориснику. 

- Субвенционисаће се регистрована пољопривредна газдинства која инвестирају 

у заснивање производње једне или више воћних врста на пролеће и јесен 2018. 

године са личним учешћем у инвестицији од најмање 30%. 
 

½ На (јавном позиву) конкурсу за механизацију и опрему за воћарство могу 

учествовати: 

- само регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу, чије је 
седиште на територији Града Зајечара - која имају: од 0,1 ха до 2 ха 
јагодичастог воћа; од 0,3 ха до 5 ха другог воћа 0,1- 50 ха цвећа, i 0,2-100 ха 
винове лозе. 

- Произвођачи који аплицирају за субвенционисање набавке нове механизације и 

опреме за примарну и допунску обраду земљишта, ђубрење, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, 

производњу садног материјала и повртарску производњу: 
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Шифра мере Врста механизације која је прихватљива инвестиција* 

101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење, и уклањање остатак након 
резидбе воћних врста 

101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21. Машине за ђубрење земљишта 

101.4.24. Машине за заштиту биља 

101.4.28. Машине,опрема и уређаји за наводњавање усева 

*Списак механизације налази се  у табели у прилогу (стр.13) 

- за куповину нове механизације и опреме за наводњавање  износ субвенције биће 

до 60% од вредности (без ПДВ-а) механизације или опреме за наводњавање до 

максималног износа 100.000 динара по кориснику. Корисник на једном захтеву 

може аплицирати за више делова механизације и опреме до максималног износа 

100,000 динара 

- Уз образац Пријаве за одобравање права на подстицаје, подносилац поред 

осталог, доставља предрачун за набавку нове машине и опреме, не старији од 30 

дана од дана подношења захтева. Предрачун мора гласити на лице које аплицира 

за средства са уписаним бројем ЛК и бројем пољопривредног газдинства. 

- Након објављивања прелиминарне Ранг листе корисник је дужан да Комисији 

достави оригинал рачуна, отпремницу, фискални рачун или извод из банке којим 

доказује да је извршено плаћање,и копију гарантног листа најкасније 15 дана пре 

потписивања Уговора корисника и Буџетског фонда за пољопривреду.. 

- Инвестиција мора бити реализована у 2018 години, при чему се под реализацијом 

инвестиције сматра извршење свих радњи везаних за набавку предмета 

прихватљиве инвестиције ( промет робе, издавање докумената који прате робу, 

преузимање робе, исплата цене у потпуности) - да на отпремници и рачуну буду 

уписани име и презиме подносиоца пријаве, број пољопривредног газдинства и број 

личне карте 

- Корисник подстицаја у обавези је да наменски користи, не отуђује и не омогућава 

другом лицу коришћење предмета подстицаја у року 5 (пет) година од дана 

исплате подстицаја за набавку машина, опреме и механизације, у складу са 

законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју. 

 
½ На (јавном позиву) конкурсу за говедарство прихватљиви корисници су: 

- само регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу, чије је седиште 

на територији Града Зајечара . 

- У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла млечних раса, 

корисници морају да поседују у свом власништву, односно у власништву члана  

РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних раса ( одраслих крава или 

јуница преко 14 месеци)  

- купују квалитетну женску телад млечних раса старости од 2 месеца до 17 месеци и 

јуница од 14 до 31 месеца у моменту потписивања уговора или издавања рачуна; 

- максимални износ подстицајних средстава који може остварити корисник не може 

бити већи од 70% од вредности инвестиције (без ПДВ-а) до максималног износа 

100.000 динара по кориснику. 
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- Доказ о куповини може бити оригинал рачуна или купопродајни Уговор који мора 

бити оверен. Доставља се и Уверење о здравственом стању грла приликом  

преноса грла са газдинства продавца на газдинство купца.  

- Корисник субвенције у обавези је да квалитетну приплодну јуницу која је предмет 

захтева користи за даљу репродукцију на свом газдинству 3 године од дана 

набавке; 

- У случају угинућа или принудног клања квалитетног приплодног грла у периоду 3 

(три) године од исплате подстицаја, корисник подстицаја није дужан да врати 

подстицајна средства ако у року од 30 дана од дана угинућа или принудног клања, 

Комисији исто пријави и достави доказ издат од стране надлежне ветеринарске 

службе. 

 

½ На (јавном позиву) конкурсу за овчарство и козарство прихватљиви 

корисници су: 

 

- Одгајивачи оваца или коза који имају у у изводу о структури животиња (управа за 

трезор) доказ да се баве узгојем најмање 5 оваца или 5 коза.  

- Корисници који изврше набавку квалитетних приплодних грла јагњади и шиљежица, 

шиљежана, двиски и двисца старости до 18 месеци, у моменту издавања рачуна о 

набавци или Уговора о куповини грла. 

- Доказ о куповини може бити оригинал рачуна или купопродајни Уговор који мора 

бити оверен. Доставља се и Уверење о здравственом стању грла приликом  

преноса грла са газдинства продавца на газдинство купца.  

- Максимални износ подстицајних средстава који може остварити корисник не може 

бити већи од 70% од вредности инвестиције без ПДВ-а, до максималног износа 

80.000 динара по кориснику. 

- Корисници су у обавези да квалитетно приплодно грло које је предмет захтева, 

користе за даљу репродукцију на свом пољопривредном газдинству најмање (2) 

две године од дана набавке 

- Корисник субвенције мора да приложи доказ о набавци квалитетних уматичених 

грла или грла са познатим пореклом где постоји услов за уматичење;.  

- У случају угинућа или принудног клања квалитетног приплодног грла које је било 

предмет подстицаја у периоду (2) две године од исплате подстицаја, корисник 

подстицаја није дужан да врати подстицајна средства ако у року од 30 дана од дана 

угинућа или принудног клања, Комисији исто пријави и достави доказ издат од 

стране надлежне ветеринарске службе. 

 

½ На (јавном позиву) конкурсу за пчеларство прихватљиви корисници су: 

 
- Пчелари који у свом власништву имају најмање 5 кошница евидентираних у 

централној бази Управе за ветерину. Максимални износ подстицајних средстава 

који може остварити корисник не може бити већи од 60% од вредности 

инвестиције до максималног износа 30.000 динара. 

- Инвестиција мора да је реализована у 2018 години, при чему се под 

реализацијом инвестиције сматра извршење свих радњи везаних за набавку 

предмета прихватљиве инвестиције ( промет робе, издавање докумената који 
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прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности) као и стављање 

инвестиције у функцију у складу са наменом; 

- Корисници који изврше набавку пчелињих ројева или опреме за пчеларство уз 

захтев прилажу и доказ о куповини, оригинал или оверену копију рачуна и 

отпремнице као и фискални рачун. 

- Пчелиња друштва и нова опрема за пчеларство могу се набавити искључиво од 
правних лица.  

*Списак опреме која је прихватљива инвестиција налази се  у табели у прилогу 

- Корисници су у обавези да набављену опрему  које је предмет захтева, користе 
у свом пчелињаку најмање (2) две године од дана набавке. 

 
½ На (јавном позиву) конкурсу за органску производњу прихватљиви 

корисници су: 

 

- произвођачи чија је производња у периоду конверзије; 

- произвођачи којима је завршен период конверзије и налазе се у поступку 

издавања сертификата и 

- произвођачи који имају сертификовану биљну или сточарску производњу 

(укључујући и пчеларство).  

- Произвођач који аплицира мора имати има закључен Уговор о вршењу 

контроле и сертификације у органској производњи са овлашћеном 

контролном организацијом,  

- Обавља производњу у складу са прописима којима се уређује органска 

производња,  

- Интензитет помоћи износи: 60% од укупно прихватљивих трошкова за контролу 

и сертификацију органске производње умањен за износ средстава на име ПДВ-

а. Максимални износ повраћаја средстава по кориснику је 50.000 динара  

- Да у наредне три године од године за коју је остварио право на подстицаје за 

органску биљну производњу примењује методе органске биљне производње у 

складу са законом којим се уређује органска производња на катастарским 

парцелама за које је остварио право на подстицаје за органску биљну 

производњу.  

 

½ На (јавном позиву) конкурсу за Успостављање и јачање удружења у области 

пољопривреде прихватљиви корисници су: 

 

- Активна удружења и задруге уписане у регистар привредних субјеката са 

седиштем на територији града Зајечара кojи у свом статуту имају циљеве који се 

тичу области пољопривредне производње. 

- Подносилац захтева мора да докаже економску одрживост кроз форму 

пројекта/бизнис плана. Пројекат/бизнис план треба да буде усклађен са 

Обрасцем који је објављен од стране локалне самоуправе и који је саставни део 

апликационог формулара.  

- За нова удружења подноси се захтев за рефундирање трошкова регистрације. 

- Уколико се подршка односи на инвестиције у физичку имовину (набавка 

квалитетних грла, набавка садница, механизације, опреме за пчеларство и 
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пчелињих ројева) примењиваће се специфични критеријуми прихватљивости 

предвиђени у конкретним мерама у овом Правилнику које се односе на 

инвестиције у физичку имовину пољопривредних  газдинстава 

- За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком 

другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција 

није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;  

- Уколико се пријави више подносилаца захтева, захтеви који испуњавају услове 

и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према 

конкурсу/јавном позиву за подношење захтева, а по редоследу њиховог 

пристизања. 

- Удружења могу остварити право на регрес рачуна до 100%.(без ПДВ) у 

максималном износу до 80.000,00 динара у току једне године. 

- Корисник (Удружење) у обавези је да наменски користи и не отуђи нити да 

уступи  другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у 

периоду од 2 (две) до  (5) пет година од дана набавке у зависности од врсте 

инвестиције; 

 

НАЧЕЛА ПРАВА ПРВЕНСТВА 

 

Члан 6. 

 

У случају да има више заинтересованих од расположивих новчаних средстава, 

Комисија ће направити приоритетни редослед међу пријављеним кандидатима на 

Конкурс/Јавни позив према следећим критеријумима: 

 

½ Предност имају регистрована газдинства која нису у претходној години 

користила субвенције за пољопривреду Буџетског фонда за развој 

пољопривреде града Зајечара. 

кандидати бодови 

РПГ(подносилац захтева) која нису користила средства за субвенционисање 
пољопривреде  од ЈЛС у 2017 год 

10 (десет) 

РПГ која су користила средства за субвенционисање пољопривреде  од ЈЛС у 
2017 год 

0 (нула) 

 

½ Регистровани пољопривредни произвођачи који имају пријављено  

пребивалиште на селу имају предност. 

кандидати бодови 

Подносилац захтева који има пријављено пребивалиште на селу  5 (пет) 

Кандидат који има пријављено пребивалиште у граду 0 (нула) 

 

½ Подносилац захтева млађи од 40 година у моменту подношења захтева за 

субвенцију има предност: 

кандидати бодови 

Подносилац захтева млађи од 40 година у моменту подношења захтева 2 (два) 

Подносилац захтева старији од 40 година у моменту подношења захтева 0 (нула) 
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½ Подносилац захтева (РПГ) са мањим обимом производње има предност: 

 

½ за субвенционисање воћарства и набавку механизације и опреме за 
наводњавање  

Кандидати (Подносиоци захтева) бодови 

РПГ има површину под воћњаком до 1,0  ха  10 (десет) 

РПГ има површину под воћњаком од 1,00 ха до 2,0 ха 5 (пет) 

РПГ има површину под воћњаком преко 2,01  ха  1 (један) 
 

½ за субвенционисање говедарства 
Кандидати (Подносиоци захтева) бодови 

РПГ које има регистровано од 3 (три) до 5 (пет) грла - одраслих крава или јуница 
преко 14 месеци 

10 (десет) 

РПГ које има регистровано од 6 (шест) до 10 (десет) грла - одраслих крава или 
јуница преко 14 месеци 

5 (пет) 

РПГ које има регистровано више од 10 (десет) грла - одраслих крава или јуница 
преко 14 месеци 

1 (један) 

 

4.3. за субвенционисање овчарства и козарства 
Кандидати (Подносиоци захтева) бодови 

РПГ које има регистровано од 5 (пет) до 15 (петнаест) грла оваца или коза 10 (десет) 

РПГ које има регистровано од 16 (шеснаест) до 30 (тридесет) грла оваца или 
коза 

5 (пет) 

РПГ које има регистровано више од 30 (тридесет) грла - оваца или коза 1 (један) 
 

4.4. за субвенционисање пчеларства 
Кандидати (Подносиоци захтева) бодови 

РПГ које има регистровано од 5 (пет) до 20 (двадесет) кошница 10 (десет) 

РПГ које има регистровано од 21 (двадесет једна) до 50 (педесет) кошница 5 (пет) 

РПГ које има регистровано више од 50 (педесет) кошница 1 (један) 
 

Уколико и након бодовања имамо више кандидата са истим бројем бодова 

предност имају кандидати који нису користили подстицаје града у претходној год. 

*Рачуни или други докази за набавку садница воћа свих воћних врста, рачун за набавку 

високо квалитетних матица и пчелињих ројева, рачуни за  набавку квалитетних грла, 

рачуни за набавку нових кошница и нове опреме за пчеларство, рачуни за набавку 

нове пољопривредне  механизације и опреме за наводњавање признају се у 

временском периоду које ће се одредити Конкурсом за доделу бесповратних средстава 

из средстава Фонда (у даљем тексту: Конкурс). 
  

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

Члан 4. 
 

Пријаву за доделу бесповратних средстава из средстава Фонда може да 

поднесе сваки регистровани пољопривредник/Удружење пољопривредних 

произвођача са пребивалиштем на територији Града Зајечара који у смислу поглавља 

III. овог Правилника може бити корисник бесповратних средстава Фонда, на начин и уз 

подношење доказа о испуњавању критеријума који ће бити регулисани 

Конкурсом.Захтев за одобравање права на подстицаје који је преурањен и 

неблаговремен, захтев послат факсом или електронском поштом, захтев са 

документацијом која не гласи на подносиоца, Комисија одбацује без разматрања. 
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УСЛОВИ РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА И ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

Члан 7. 

 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара доноси Одлуку 

о расписивању Конкурса/Јавног позива за расподелу средстава Буџетског фонда за 

развој пољопривреде града Зајечара у складу са циљевима утврђеним Програмом 

мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

подручје територије града Зајечара. 

Рок за подношење захтева са потребним документима на Конкурс за расподелу 

средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара биће одређен у 

сваком конкурсу/јавном позиву  посебно.  

Комисија Одлуком предлаже Градоначелнику  доделу бесповратних средстава 

кроз прелиминарну РАНГ листу за сваку меру посебно за регистрована 

пољопривредна газдинстава/Удружења, која ће се директно усмеравати на текући 

рачун корисника субвенције. 

О додели бесповратних средстава се закључује Уговор између Града Зајечара-

Буџетског фонда за развој пољопривреде Града Зајечара и корисника бесповратних 

средстава најкасније до 30.новембра текуће године. Исплата додељених 

бесповратних средстава ће се вршити у законском року након потписивања Уговора. 

Приликом закључивања Уговора о додели бесповратних средстава пољопривредници 

су обавезни да прилажу оригинална документа. 

Уколико се предвиђена средства на предметном конкурсу у потпуности не 

потроше, преостали део ће се преусмерити у корист следећег Конкурса за стимулацију 

пољопривреде, који ће се расписати до краја текуће године. 

  

НАДЗОР НАД КОРИШЋЕЊЕМ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
 

Члан 8. 
 

Према Одлуци о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде Града 

Зајечара („Службени лист Града Зајечара”, бр_14/2015) о додели средстава одлучује 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара (у даљем тексту 

Комисија). 

Пре доношења Одлуке којом предлаже Градоначелнику доделу средстава, 

Комисија је у обавези да провери приложену документацију и да изласком на терен 

најмање два члана Комисије констатује да ли подаци из  пријаве на конкурс (јавни 

позив) одговарају стању на терену.  

Уколико се изласком на терен утврди да стање на парцели (имању) не одговара 

подацима из пријаве , Комисија је у обавези да коригује или у потпуности одбаци 

пријаву. Комисија има задатак да врши надзор над исправношћу коришћења 

додељених бесповратних средстава из средстава Фонда.  

Кандидати који су аплицирали за доделу субвенција за пољопривреду приликом 

контроле на газдинству дужни су да омогуће Комисији на увид предмет инвестиције, 

као и несметани обилазак на терену - увид у парцелу под засадом са којим се 

конкурише за средства или увид у купљена грла говеда, оваца или коза, као и 

механизацију и опрему за која се аплицира за субвенцију Града Зајечара. 
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Уколико се утврди да су бесповратна средства употребљена супротно 

одредбама Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде Града 

Зајечара, Конкурса или овог Правилника, Комисија је дужна да то пријави надлежним 

органима Града Зајечара  ради покретања потребних поступака (по потреби 

укључујући и кривично гоњење) као и ради враћања неадекватно потрошених 

средстава са законским затезним каматама. 

Чланови Комисије за свој рад и изласке на терен имају права на надокнаду која 

ће бити утврђена посебним актом. За потребе рада Комисије и обраде пристиглих 

захтева подносиоци захтева потписују: 

 Изјаву о давању сагласности да Градска управа Зајечар може за потребе 

поступка по захтеву за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених 

пољопривреди за 2018. годину извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку 

одлучивања односно да ће подносилац захтева сам за потребе поступка прибавити 

одређене личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који 

су неопходни за одлучивање, и то:  

1. Податак да ли подносилац захтева има регистровано активно пољопривредно газдинство на 
територији града Зајечара, уписано у Регистар  пољопривредних газдинстава;  

2. Податак да ли подносилац захтева има земљиште у својини на територији града Зајечара (уколико 
није доставио оверену Фотокопију Уговора о закупу пољопривредног земљишта на територији града 
Зајечара на период од најмање 5 година); 

3. Податак да ли подносилац захтева има пребивалиште на територији града Зајечара 
4. Податак да ли је подносилац захтева измирио пореске обавезе према граду Зајечару u 2017г. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

 

             Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

      Овај Правилник треба објавити у Службеном листу града зајечара и на званичном 

сајту града Зајечара 

 

 

IV/02 број: 320-9/2018 

У Зајечару, 11.04. 2018. године 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
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*Прилог – табела о прихватљивим инвестицијама 

Ред. 
број 

Врста подстицаја Прихватљиве 
инвестиције 

I Програм за подршку инвестицијама у примарну производњу биљних култура 

1) Набавка нове 
механизације 
и опреме за 
наводњавање 

½ Системи за наводњавање: 

½ пумпе за наводњавање, 

½ агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински и електро погон), 

½ системи за наводњавање „кап по кап”: капајући окитени – полидрип цеви, 
капајуће траке (само за јагоду, поврће и цвеће), цеви, вен- тури цеви, вентури 
комплети, дозатори ђубрива, филтери, мрежни улошци за филтере, диск 
улошци за филтере, капљачи, затварачи за капљаче, носачи полидрипова, 
бужири, затезачи, копче, тефлон траке, славине, регулатори притиска, 
ваздушни одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви за спојнице, фитинзи 
(нипле, муфови, колена, лактови, редуцири, разделници, холендери, 
спојнице, шелне, гуми- це, затварачи, завршни елементи, стартери, вентили, 
обујмице, прикључци, изводи, продужеци); 

½ цистерне за наводњавање; 

2) 
Набавка нове 
механизације 
и опреме за 
заштиту од 
болести, 
штеточина, 
корова, града, 
ниских и 
високих 
температура 

½ Материјали за покривање воћарско-виноградарских култура, поврћа и 
цвећа, у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење, 

½ Прикључне тракторске косачице и прикључне машине за кошење и ситњење 
биљне масе између редова у воћњаку и винограду, 

½ Машине за апликацију хербицида у зони реда, апликатори хербицида у 
воћњацима и виноградима, 

½ Тракторски атомизери, 

½ Ротоситнилице (ротофрезе), 

3) Набавка нових 
машина и оп-
реме за обра-
ду земљишта, 
сетву, садњу, 
прихрањивањ
е/ ђубрење, 
резидбу, 
бербу /жетву и 
транспорт 

½ Плугови и тањираче, 

½ Прикључни (међуредни) култиватори, грубери, сетвоспремачи, разривачи и 
подривачи, 

½ Прикључни расипачи минералног ђубрива, 

½ Тресачи или други берачи воћа и поврћа, 

½ Машине за скупљање језграстог воћа, 

½ Покретне платформе за бербу, 

½ Машине и опрема за орезивање и обликовање биља, 

½ Мотокултиватори, 

4) Набавка 
нове 
опреме за 
пчеларство 

½ Опрема за пчеларство: 

½ Кошнице и делови кошница; 

½ Сатне основе произведене од пчелињег воска (максимално 0,75 kg по 
обележеној кошници); 

½ Центрифуге; 

½ Електрични отклапач саћа; 

½ Каде за отклапање саћа; 

½ Електричне пумпе и пунилице за мед; 

½ Прохромска амбалажа за мед; 

½ Топионици за восак; 

½ Електрични декристализатор; 

½ Аутоматски сто за паковање меда; 

½ Сушара за полен; 

½ Млин за шећер и машине за израду теста (погача) за дохрану пчела; 

½ Стресач пчела и издувач пчела (тзв. ручни дувач за лишће); 

½ Пчеларске ваге за мерење кошница; 

½ Дупликатори за мед, са или без мешача; 

½ Млин за шећер и машине за израду теста (погача) за дохрану пчела; 

½ Ручна преса за сатне основе. 
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