
 
 

 На основу члана 2. став 1. тачка 8) 
и члана 12. став 7. Одлуке о Градском 
већу града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 29/2013, 31/2013, 51/2014 и 
21/2016), Градско веће града Зајечара, на 
седници одржаној 19.04.2018. године, 
донело је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Организационог одбора 

52. Гитаријаде 
 
I     

 
 Образује се Организациони одбор 
поводом одржавање 52. Гитаријаде у 
следећем саставу: 

- За председника Организационог 
одбора именује се Бошко Ничић, 
градоначелник града Зајечара; 
 

- За заменика председника Органи-
зационог одбора именује се Максут 
Ћатовић, представник суорганиза-
тора; 

 
за чланове Организационог одбора 
именују се: 
 

- Владимир Ђуричић, представник 
организатора, в. д. директора  
Установе Народно позориште 
Тимочке Крајине – Центар за култу-
ру „Зоран Радмиловић“ у Зајечару; 

- Милена Ивановић, представник 
организатора, секретар ОО; 

- Марина Милић, заменик градона-
челника града Зајечара; 

- Милан Станковић, помоћник 
градоначелника града Зајечара; 

- Сања Димитријевић, начелник ПУ 
Зајечар; 

- Предраг Ницић, начелник Извиђача 
Одреда „Ђорђе Симеоновић“; 

- др Миљан Јовић, начелник Урген-
тног центра Здравственог центра 
Зајечар; 

- Владан Марковић, Црвени крст 
Зајечар; 

- Елена Петровић, помоћник градо-
начелника града Зајечара; 

- Александар Марјановић, полициј-
ски службеник; 

- Вујадин Милошевић, члан Градског 
већа града Зајечара; 

- Бранислав Матић, начелник 
Одељења за ванредне ситуације 
Зајечар; 

- Вице Лалић, в.д. директора JKП 
„Тимок- одржавање“ Зајечар; 

- Иван Жикић, ЈКСП „Зајечар“ у 
Зајечару; 

- Марко Пауновић, ЈКП „Водо-
вод“ Зајечар. 

 
II    

 
 Задатак Организационог Одбора је 
преузимање свих активности ради 
успешног организовања 52. Гитаријаде. 
 

III    

 
           Ово Решење ступа на снагу даном 
објављивања у Службеном листу Града 
Зајечара. 
 

IV 

 
           Решење доставити: именованима и 
архиви. 
 
 
 III бр. 02-90/2018 
 У Зајечару, 19.04. 2018. године 
                                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић  с.р. 
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На основу члана 12. Одлуке о Градском 
већу града Зајечара („Сл лист града 
Зајечара „број 29/13, 31/13, 51/14 и 21/16) 
Градско веће града Зајечара на седници 
одржаној 19.04.2018 године, доноси  
 

О Д Л У К У 
О ПРИХВАТАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ 

ПРОЈЕКТА 
HeritageGate 2.0, Interreg IPA CBC 

Bulgaria-Serbia 
 
I 

Град Зајечар прихвата учешће и 
суфинансирање пројекта HeritageGate 2.0, 
Interreg IPA CBC Bulgaria-Serbia 
 

II 
Пројекат HeritageGate 2.0 се реализује у 
оквиру пројеката INTERREG IPA Програма 
прекограничне сарадње Бугарска – 
Србија.Програм је ко-финансиран из 
инструмента за предприступну помоћ II 
(ИПА II фонд) Европске уније. 
 

III 
Носилац пројекта је BEF-Bulgaria Econo-
mic Forum, Бугарска, док су партнери на 
пројекту Туристичка организација града 
Зајечара, Србија и ВЕРИДАС, невладина 
организација Видин, Бугарска. 
 

IV 
Концепт целокупног пројекта базиран је на 
потреби да се искористи културно и 
природно наслеђе прекограничног реги-
она повећањем тржишне понуде у циљу 
унапређења туристичког производа дести-
нације. Побољшање туристичког произво-
да може се постићи бољом повезаношћу 
културног наслеђа, музеја, археолошких 
налазишта, манифестација, смештајних 
капацитета. Пројекат омогућава уградњу: 
5 соларних аутобуских стајалишта и 3 
соларне клупе. 

 
V 

Потврђује се спремност града Зајечара, 

да у случају одобрења Пројекта обезбеди 

средства за предфинансирање, из соп-

ствених или других извора, које ће се 

користити за реализацију пројекта док се 

не добију средства из Програма. 

Град Зајечар се обавезује да обезбеди 

своје учешће у висини од 15% средстава 

од вредности одобреног буџета за 

реализацију Пројекта. 

 

VI 

Овлашћује се Ана Игњатовић, в.д. 

директор Туристичке организације града 

Зајечара, да потпише сва документа 

неопходна за учешће, суфинансирање и 

имплементацију пројекта. 

 

VII 

Решење доставити Туристичкој организа-

цији града Зајечара и архиви. 

Решење објавити у „Службеном листу 

града Зајечара“. 

  

III бр. 011-30/2018 

У Зајечару, 19.04.2018. 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

  

ПРЕДСЕДНИК  

Бошко Ничић, с. р. 

   

 

На основу члана 12. Одлуке о Градском 

већу града Зајечара („Сл лист града 

Зајечара „број 29/13, 31/13, 51/14 и 21/16) 

Градско веће града Зајечара на седници 

одржаној 19.04.2018. године, доноси  

 
ОДЛУКУ  

О учешћу Основне школе „Десанка 

Максимовић“ из Зајечара у оквиру 

пројекта прекограничне сарадње 

Србија - Бугарска 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се Основној школи 

„Десанка Максимовић“ из Зајечара да, као 

партнер на пројекту учествује у ИПА 

Програму прекограничне сарадње 

Бугарска-Србија, у оквиру ИПА пројекат  

«Прекогранични омладински центар 

Балкан» у дањем тексту: Пројекат. 
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Члан 2. 

 

 Даје се сагласност директору 

школе Небојши Милијићу да потпише сва 

неопходна пратећа документа у складу са 

условима Пројекта. 

 

Члан 3. 

 

 Потврђује се спремност Града 

Зајечара да у случају одобрења Пројекта 

обезбеди средства за предфинансирање, 

из сопствених или других извора, који ће 

се користити за реализацију пројекта док 

се не добију средства из Пројекта. 

 Град Зајечар се обавезује да 

обезбеди учешће у висини од 15% 

средстава од вредности одобреног буџета 

за реализацију Пројекта. 

 

Члан 4. 

 

Средства из Пројекта прекогра-

ничне сарадње између школе „Цар 

Симеон Велики“ из Видина (Бугарска), ОШ 

„Десанка Максимовић“ из Зајечара 

(Србија) и невладине организације из 

Видина „Северозапад“ дају се на 

бесповратно коришћење у сврху пројекта 

најмање пет (5) година после завршетка 

пројекта и за то време неће бити отуђена 

из школе. 

Члан 5. 
 

 Потврђује се да је пројекат у 
складу са Националном стратегијом за 
младе 2015-2025, Републике србије и 
Стратегијом развоја образовања у 
Републици Србији до 2020. 
 
 
III бр. 011-31/2018 

У Зајечару, 19.04.2018 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК  

Бошко Ничић, с. р. 
 

 На основу члана 59. став 1. тачка 
8. Статута града Зајечара („Сл. лист Гра-
да Зајечара“, бр. 1/2008, 3/2008 – испр., 
20/2009, 21/2011, 56/2013, 22/2014, 8/2016 
и 36/2017), Градско веће Града Зајечара, 
на седници одржаној  19.04.2018. године, 
донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
  о измени Решења о образовању 

Комисије за израду Локалног акционог 
плана за младе града Зајечара 

  
I 

 У  Решењу  о именовању Комисије 
за израду Локалног акционог плана за 
младе за период 2017-2022. године на 
територији града Зајечара III број 02 - 264     
од 07.11.2017. године, тачка I мења се и 
гласи: 
 “ Председник Комисије: 

- Иван Живковић – Тимочки 
омладински центар Зајечар 
Чланови Комисије: 

- Тања Рангелов – Градска управа 
града Зајечара 

- Сунчица Лалић Стојановић – Помо-
ћник Градоначелника  града Заје-
чара 

- Марко Минић – Скупштина града 
Зајечара 

- Селена Стојановић – Градска упра-
ва града Зајечара 

- Александар Поповић – Центар за 
социјални рад ''Зајечар'' 

- Данијела Јовановић – Дом здрав-
ља Зајечар 

- Милан Лакићевић – Полицијска 
управа Зајечар 

- Драган Голубовић – Национална 
служба за запошљавање  

- Ирена Младеновић – Црвени крст 
Зајечар 

- Милан Јовановић – ОПСД „Драган 
Радосављевић“ Зајечар  

- Катарина Чолић – Ђачки парла-
мент Гимназија Зајечар 

- Ана Игњатовић – Туристичка 
организација града Зајечара 

- Миљан Рашић – “Друштво Рома 
Зајечар“ 

- Миломир Симовић – Спортски са-
вез Зајечар 
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- Снежана Зарев – Омладина 

ЈАЗАС-а 
- Младен Радановић – Одред изви-

ђача „Ђорђе Симеоновић“ Зајечар 
- Марина Војиновић – Завод за јавно 

здравље „Тимок“ Зајечар 
- Анкица Голубовић – вероучитељ – 

Црквена општина Зајечар.”   
 

II 
 У свему осталом решење остаје 

непромењено. 
 

III 
 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 Решење доставити: именованима, 
Одељењу за локални економски развој, 
привреду и друштвене делатности 
Градске управе Града Зајечара и архиви.  
 
 III бр. 02-89/2018  
 У Зајечару, 19.04. 2018. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Бошко Ничић, с. р. 

   

 
 На основу члана 2. Одлуке о 
градском већу града Зајечара (“Сл. лист 
града Зајечара”, бр. 29/13, 31/13, 51/14 и 
21/16) и Одлуке о оснивању Савета за 
младе града Зајечара (“Сл. лист града 
Зајечара”, бр.25/14 и 20/18), Градско веће 
града Зајечара, на седници одржаној 
19.04.2018. донело је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању председника и чланова  

Савета за младе града Зајечара 
 
I 

 Именују се  у Савет за младе града 
Зајечара (у даљем тексту: Савет):  
 
 - За председника: 

- Иван Живковић - представник 
невладине организације (Тимочки 
омладински центар,   

   

 

         - За чланове: 
1. Миа Вукић Витомировић - пред-

ставник локалне самоуправе, 
2. Биљана Бубaња - представник 

локалне самоуправе, 
3. Маја Јовановић - представник 

локалне самоуправе, 
4. Александар Поповић   - 

представник локалне самоуправе,   
5. Никола Трајковић - представник 

невладине организације (Одред 
извиђача „Ђорђе Симеоновић“ 
Зајечар) 

6. Кристина Јефтић - представник 
ђачког парламента, 
 

Председник и чланови Савета 
именују се на период од четири године. 
 

II 
 Задаци Савета су: 
1. иницирање и учествовање у изради 

локалне омладинске политике у обла-
сти образовања, спорта, коришћења 
слободног времена, повећања запос-
лености, информисања, активног уче-
шћа, обезбеђивању једнаких шанси, 
здравства, културе, равноправности 
полова, спречавању насиља и крими-
налитета, приступа правима, одрживог 
развоја и животне средине и другим 
областима од значаја за младе; 

2. учествовање у изради посебних 
локалних акционих планова и програ-
ма у сагласности са Националном 
стратегијом за младе; 

3. праћење остваривања акционих 
планова и програма за младе и 
локалне омладинске политике; 

4. доношење закључака и давање миш-
љења о питањима из своје 
надлежности и обавештавања органа 
Града о томе; 

5. давање мишљења на предлоге пропи-
са и одлука које доноси Скупштина 
Града у областима значајним за 
младе;  

6. усвајање годишњих и периодичних из-
вештаја о остваривању локалне омла-
динске политике и локалних акционих 
планова и програма за младе и 
подношење истих Скупштини Града, 
градоначелнику и Градском већу;  
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7. иницирање припрема пројеката или 

учествовање у програмима или 
пројектима за младе у циљу 
унапређења положаја младих и 
обезбеђења остваривања њихових 
права која су у надлежности Града; 

8. координирање и подстицање сарадње 
између Града и омладинских органи-
зација и удружења и пружање помоћи 
у реализацији њихових активности; 

9. координирање и подстицање оствари-
вања међуградске сарадње која се 
односи на омладину и обавештавања 
органа Града о томе. 

 
III 

 Стручне и административно – 
техничке послове за потребе Савета, 
обављаће Градска управа града Зајечара.  

 
IV 

Ступањем на снагу овог Решења, 
престаје да важи Решење о именовању 
председника и чланова  Савета за младе 
града Зајечара број III бр. 02-278/14 од 
23.05.2014.године и Решење о измени 
решења о именовању председника и 
чланова  Савета за младе града Зајечара 
број III бр. 02-71/15 од 28.03.2016.године. 

 
V 

 Решење објавити у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 Решење доставити именованима и 
архиви.  
 
 III бр. 02-88/2018 
 У Зајечару, 19.04.2018. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
       

ПРЕДСЕДНИК  
Бошко Ничић, с. р.  

   

 
На основу Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја града Зајечара 
за 2018. годину, I бр 320-6/2018 од 
03.04.2018. године,  ("Сл. лист Града Заје-
чара" бр.19/2018), Комисијa за подстица-
ње развоја пољопривреде града Зајечара 
седници од 16.04.2018 расписује: 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 
Конкурсом се уређују услови, начин и 
критеријуми доделе подстицајних 
средстава у области сточарства на 
територији града Зајечара за 2018. годину 
(у даљем тексту: подстицајна средства).  
Укупан износ бесповратних средстава 
који се додељује по конкурсу за 
сточарство у 2018 години  износи 
5.000.000,00 рсд и то: 
 

½ 2.500.000,00 динара. - Бесповрат-
на средства за суфинансирање 
набавке квалитетних грла говеда 
(женска телад или јунице млечних 
раса) старости од 2 месеца до 31 
месеца у моменту потписивања 
уговора или издавања рачуна. 
Средства се утврђују у износу до 70% 
од вредности инвестиције (без ПДВ-
а), а максимално до 100.000,00 
динара по кориснику.  

½ 2.500.000,00 динара - Бесповратна 
средства за суфинансирање набавке 
квалитетних грла оваца или коза 
старости до 18 месеци, у моменту 
издавања рачуна о набавци. 
Средства се утврђују у износу до 70% 
од вредности инвестиције (без ПДВ-
а), а максимално до 80.000,00 динара 
по кориснику. 

 
Подносилац пријаве може да конкурише 
за доделу подстицајних средстава само 
за једну врсту подстицаја, која је предмет 
овог конкурса (за јуницу или  за овце и 
козе).  
 Приликом разматрања поднетих 
пријава за остваривање бесповратних 
средстава, неће се узимати у обзир 
Уговори или рачуни, који доказују 
набавку грла, издати пре 01.01.2018. 
године. Конкурс је отворен до 31.08.2018 
године. 
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ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА 

 
Право на доделу подстицајних 

средстава може остварити физичко лице 
– носилац регистрованог породичног 
пољопривредног газдинства на 
територији града Зајечара.  
 

ОПШТИ УСЛОВИ 
 

Подносилац пријаве има право на 
подстицајна средства ако испуњава 
следеће услове:  
- У случају када се ради о набавци 

квалитетних грла  оваца или коза 
одгајивачи који имају доказ да се баве 
узгојем најмање 5 оваца или коза (да 
имају регистрована  грла) и да на крају 
инвестиције поседују у свом власниш-
тву, односно у власништву члана РПГ: 
10 - 300 квалитетних приплодних грла 
оваца/коза. 

- У случају када се ради о набавци 
квалитетних грла говеда, поседују у 
свом, односно у власништву члана 
РПГ: 3-100 квалитетних приплодних 
грла говеда млечних раса (одраслих 
крава или јуница преко 14 месеци) 

1) Корисник треба да има регистровано 
пољопривредно газдинство уписано у 
Регистар пољопривредних газдинста-
ва, са активним статусом;  

2) Корисник мора да приложи доказ да је 
измирио пореске обавезе према 
локалној самоуправи за годину која 
претходи години подношења захтева  

3) да има пребивалиште и реализује 
инвестицију на територији града 
Зајечара.  

4) 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. 

5) Корисник субвенције не може за исту 
инвестицију користити у једној години 
средства из националних фондова и 
фондова ЈЛС, односно ако иста 
инвестиција није предмет другог 
поступка за коришћење подстицаја 

6) Да добављач и подносилац захтева 
не представљају повезана лица при 
чему се повезаним лицима, сматрају: 

носилац и чланови породичног пољо-
привредног 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, и лица која су 
повезана у смислу закона којим се 
уређује порез на добит правних лица.  

7) Неприхватљиви трошкови су: набав-
ка грла за којe матична служба не мо-
же да изда матични лист (који потвр-
ђује да грла спадају у категорију 
квалитетних приплодних грла), трош-
кови транспорта, трошкови регистра-
ције квалитетних приплодних грла, 
банкарски трошкови, трошкови јемства 
и сличне накнаде. 

8) Квалитетну овцу или козу која је пред-
мет захтева користе за даљу репро-
дук-цију на свом газдинству 2 године 
од дана набавке. Квалитетну приплод-
ну јуницу која је предмет захтева 
користе за даљу репродукцију на свом 
газдинству 3 године од дана набавке 

9) Приликом разматрања поднетих 
пријава за остваривање бесповратних 
средстава, неће се узимати у обзир 
рачуни и Купопродајни уговори који 
доказују набавку грла, пре 
01.01.2018. године.  

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Подносилац пријаве доставља 

следећа документа:  
1. Образац ПРИЈАВЕ за доделу подсти-
цајних средстава у области сточарства на 
територији града Зајечара за 2018. 
годину;  

2. Образац ИЗЈАВЕ подносиоца пријаве: 

½ да по неком другом основу не 
користи бесповратна подстицајна 
средства за исту намену; 

½ да  даје сагласност Градској управи 
Зајечар, да може за потребе поступ-
ка по пријави за доделу бесповрат-
них подстицајних средстава намење-
них пољопривреди за 2018. годину 
извршити увид, прибавити и обради-
ти личне податке подносиоца 
Пријаве. 
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½ да потврђује да  добављач и 

подносилац захтева не представ-
љају повезана лица у смислу закона 
којим се уређује порез на добит 
правних лица. 

3. фотокопија важеће личне карте 
подносиоца пријаве или очитана важећа 
лична карта уколико је са чипом;  

4. фотокопија картице рачуна регис-
трованог пољопривредног газдинства;  

5. Потврда о активном статусу у 
Регистру пољопривредних газдинстава за 
2018. годину; (издаје Управа за трезор), 

6. Извод из Регистра пољопривредних 
газдинстава  

-подаци о пољопривредном газдинству 
за 2018. годину са подацима о члановима 
регистрованог пољопривредног газдин-
ства; (издаје Управа за трезор) 

7. Извод из Регистра пољопривредних 
газдинстава са подацима о структури 
сточног фонда за 2018. годину; (издаје 
Управа за трезор) 

8. Купопродајни уговор о куповини 
квалитених грла (говеда,оваца, коза) са 
овереним потписима (код нотара) или 
оригинал рачуна о куповини грла. 

9. Потврда да је подносилац пријаве 
измирио све пореске обавезе за 2017 
годину које има према граду Зајечару 
(Локална пореска администарција) 
10. Потврда матичне службе да су 
купљена грла уматичена или имају услов 
за уматичење. 
 
 
 

Наведени обрасци („Пријава“ и „Изјава“) и 
текст конкурса могу се преузети са 
званичне интернет странице Града 
Зајечара www.zajecar.info/огласи или у 
просторијама, Градске управе, Зајечар, 
Трг ослобођења 1, сваког радног дана од 
8 до 15 сати).  

У поступку одобравања подсти-
цајних средстава, Комисија за подсти-
цање развоја пољопривреде града Заје-
чара у обавези је да провери наводе у 
конкурсној документацији, утврди и 
провери тачност приложене документа-
ције, врши провере изласком на терен и 
по потреби тражи доставу додатне доку-
ментације релевантне за одлучивање. 

Подносилац пријаве може 
конкурисати на више конкурса које 
расписује Град Зајечар за пољопривреду 
за 2018. годину, али може бити корисник 
подстицајних средстава само по основу 
једне инвестиције.  

Пријава и приложена докуме-
нтација не враћа се подносиоцу пријаве 
 

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА ЗА 
НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ  ГРЛА 

ЈУНИЦА, ОВАЦА И КОЗА 
 

Приоритетни редослед међу 
пријављеним кандидатима вршиће се 
према критеријумима утврђеним у 
Програму мера и Правилнику о додели 
средстава Буџетског фонда за 
пољопривреду града Зајечара IV/02 broj 
320-9/2018 који доноси Комисија за 
подстицање развоја пољопривреде града 
Зајечара. 

критеријуми за избор Да/не бодови 

Подносилац захтева лице млађе од 40 година да/не 2/0 

Предност имају РПГ која нису користила средства за 
субвенционисање пољопривреде  од ЈЛС у 2017 год 

користили/нису 
користили 

0/10 

Предност имају лица која имају пребивалиште на селу да/не 5/0 

 
Кандидати (Подносиоци захтева за набавку оваца или коза) 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) 

 
 
 
 

http://www.zajecar.info/
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Кандидати (Подносиоци захтева за набавку јуница) бодови 

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

10 (деет) 

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) 

*РПГ-регистровано пољопривредно газдинство 
 

Формирање ранг листе кандидата 

вршиће се на основу броја бодова. У 

случају да има више кандидата са истим 

бројем бодова, предност приликом 

рангирања подносиоца пријава предност 

имају РПГ која нису користила 

подстицајна средства која је додељивао 

град у претходној години. 

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 

 

Поступак спровођења конкурса одређен је 

Правилником о критеријумима за 

расподелу средстава Буџетског фонда за 

развој пољопривреде града Зајечара 

IV/02 број 320-9/2018. Пријава са 

комплетном документацијом се доставља 

у једној затвореној коверти. Пријаве се 

предају: 

- услужном центру Градске управе 

Зајечар или  

- поштом на адресу: Град Зајечар - 

Комисија за подстицање развоја 

пољопривреде , Трг ослобођења број 

1, 19000 Зајечар.  

Коверат на предњој страни треба 

да садржи назнаку: „ПРИЈАВА ЗА 

ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА – ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ, а на 

полеђини име, презиме и адресу 

подносиоца пријаве. 

Благовременом доставом сматра 

се препоручена пошиљка предата пошти 

најкасније до истека последњег дана 

утврђеног рока за предају конкурсне 

документације (печат поште), без обзира 

на датум приспећа. 

Комисија утврђује Листу 

подносилаца пријавa и доноси Одлуку о 

додели подстицајних средстава. Одлука 

ће бити објављена на званичној интернет 

страници града Зајечара, као и на 

огласној табли Градске управе - Града 

Зајечара.  

Начин реализације и обавезе 

корисника којима се одобре средства 

прецизираће се Уговором корисника са 

Градом а у складу са законом. 

Конкурс је отворен до 31.08.2018. 

год. 

 

Уколико се предвиђена средства 

по  предметном конкурсу не утроше у 

потпуности , преостали део ће се 

усмерити на наредни Конкурс Буџетског 

фонда за пољопривреду који ће се 

расписати до краја године. 

 

Овај конкурс објавити на интернет 

страници града Зајечара:  

www.zajecar.info и на огласној табли 

Градске управе Зајечар. 

  
 

IV/02 број: 320-10-2/2018 

У Зајечару, 16. 04. 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
   

 
На основу Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја града Зајечара 
за 2018. годину, I бр 320-6/2018 од 
03.04.2018. године,  ("Сл. лист Града 
Зајечара" бр.19/2018), Комисијa за 
подстицање развоја пољопривреде града 
Зајечара седници од 16.04.2018 
расписује: 

 

http://www.zajecar.info/
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КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 

2018. ГОДИНУ 
 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
 

Конкурсом се уређују услови, 
начин и критеријуми доделе подстицајних 
средстава у области воћарства на терито-
рији града Зајечара за 2018. годину.  

Предмет конкурса је додела 
бесповратних средстава за суфинанси-
рање куповине квалитетног сертифико-
ваног садног материјала, садница воћака 
свих воћних врста од регистрованих 
произвођача/прометника садног материја-
ла из средстава Буџетског фонда за 
развој пољопривреде града Зајечара. 

Укупан износ бесповратних 
средстава који се додељује по конкурсу за 
воћарство у 2018 години  износи 
4.000.000,00 рсд. Бесповратна средства 
се утврђују у износу до 70% од вредности 
инвестиције (без ПДВ-а), а максимално до 
100.000,00 динара по инвестицији/ 
кориснику.  

Приликом разматрања поднетих 
пријава за остваривање бесповратних 
средстава, неће се узимати у обзир 
рачуни, који доказују набавку 
сертификованих садница, издати пре 
01.01.2018. године. Конкурс је отворен до 
31.05.2018 године. 
 

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА 
 

Право на доделу подстицајних 
средстава може остварити физичко лице 
– носилац регистрованог породичног 
пољопривредног газдинства на 
територији града Зајечара.  
 

ОПШТИ УСЛОВИ 
 

Подносилац пријаве има право на 
подстицајна средства ако испуњава 
следеће услове:  

 
-Регистрована пољопривредна газдин-
ства која имају: од 0,1ха до 2 ха 
јагодичастог воћа; односно 0,3 ха до 5 ха 
другог воћа . 

1) Корисник треба да има регистровано 
пољопривредно газдинство уписано у 
Регистар пољопривредних газдинста-
ва, са активним статусом;  

2) Корисник мора да приложи доказ да је 
измирио пореске обавезе према 
локалној самоуправи за годину која 
претходи години подношења захтева  

3) да има пребивалиште и реализује 
инвестицију на територији града 
Зајечара 

4) У случају да корисник није власник 
земљишта на коме се заснива засад, 
мора да има закључен уговор о закупу 
тог земљишта, на период од најмање 
пет (5) година од дана подношења 
захтева за коришћење подстицаја.  

5) 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. 

6) Корисник субвенције не може за исту 
инвестицију користити у једној години 
средства из националних фондова и 
фондова ЈЛС, односно ако иста 
инвестиција није предмет другог 
поступка за коришћење подстицаја 

7) Да добављач и подносилац захтева 
не представљају повезана лица при 
чему се повезаним лицима, сматрају: 
носилац и чланови породичног пољо-
привредног 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.  

8) Корисник подстицаја за подизања 
нових засада је у обавези да у року од 
5 година спроводи неопходне агротех-
ничке мере. 

9) Приликом разматрања поднетих 
пријава за остваривање бесповратних 
средстава, неће се узимати у обзир 
рачуни који доказују набавку садница, 
пре 01.01.2018. године.  
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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Подносилац пријаве доставља 

следећа документа:  
1. Образац ПРИЈАВЕ за доделу 
подстицајних средстава у области 
воћарства на територији града Зајечара 
за 2018. годину;  

2. Образац ИЗЈАВЕ подносиоца пријаве: 

½ да по неком другом основу не 
користи бесповратна подстицајна 
средства за исту намену; 

½ да даје сагласност Градској упра-
ви Зајечар, да може за потребе 
поступка по пријави за доделу 
бесповратних подстицај-них сред-
става намењених пољопривреди 
за 2018. годину извршити увид, 
прибавити и обрадити личне 
податке подносиоца Пријаве. 

½ да потврђује да добављач и 
подносилац захтева не 
представљају повезана лица у 
смислу закона којим се уређује 
порез на добит правних лица. 

3. фотокопија важеће личне карте 
подносиоца пријаве или очитана важећа 
лична карта уколико је са чипом;  

4. фотокопија картице рачуна регис-
трованог пољопривредног газдинства;  

5. Потврда о активном статусу у 
Регистру пољопривредних газдинстава за 
2018. годину; (издаје Управа за трезор), 

6. Извод из Регистра пољопривредних 
газдинстава  

-подаци о пољопривредном газдинству 
за 2018. годину са подацима о члановима 
регистрованог пољопривредног газдин-
ства; (издаје Управа за трезор) 

7. Извод из Регистра пољопривредних 
газдинстава  

-подаци о структури биљне 
производње за 2018. годину; (Управа за 
трезор) 

8. Оригинал или оверена копија рачуна 
са спецификациојом материјала, фискал-
ни рачун (или доказ о безготовинском 
плаћању),отпремница издати у 2018 год. 
На отпремници и рачуну морају бити 

назначени име и презиме подносиоца 
захтева, број пољопривредниг газдинства 
и број личне карте) 

9. Потврда да је подносилац пријаве 
измирио све пореске обавезе за 2017 
годину које има према граду Зајечару 
(Локална пореска администрација) 
10. Декларација произвођача садног 
материјала и Уверење (сертификат) о 
здравственом стању садница. 

 
Наведени обрасци („Пријава“ и 

„Изјава“) и текст Конкурса могу се 
преузети са званичне интернет странице 
Града Зајечара www.zajecar.info/огласи 
или у просторијама, Градске управе Града 
Зајечара, Зајечар, Трг ослобођења 1, 
сваког радног дана од 8 до 15 часова);  

У поступку одобравања подстицај-
них средстава, Комисија за подстицање 
развоја пољопривреде града Зајечара у 
обавези је да провери наводе у конкурсној 
документацији, утврди и провери тачност 
приложене документације, врши провере 
изласком на терен и по потреби тражи 
доставу додатне документације релеван-
тне за одлучивање. 

Подносилац пријаве може 
конкурисати на више конкурса које 
расписује Град Зајечар за пољопривреду 
за 2018. годину, али може бити корисник 
подстицајних средстава само по основу 
једне инвестиције.  

Пријава и приложена документа-
ција не враћају се подносиоцу пријаве 
 

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА 
ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА 

 
Приоритетни редослед међу 

пријављеним кандидатима вршиће се 
према критеријумима утврђеним у 
Програму мера и Правилнику о додели 
средстава Буџетског фонда за 
пољопривреду града Зајечара IV/02 broj 
320-9/2018 који доноси Комисија за 
подстицање развоја пољопривреде града 
Зајечара. 

 

 
 

http://www.zajecar.info/
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Тип критеријума за избор Да/не бодови 

Подносилац захтева лице млађе од 40 година да/не 2/0 

Предност имају РПГ која нису користила средства за 
субвенционисање пољопривреде  од ЈЛС у 2017 год 

користили/нису 
користили 

0/10 

Предност имају лица која имају пребивалиште на селу да/не 5/0 

РПГ има површину под воћњаком до 1,0  ха  Према обиму 
производње вршиће се 
бодовање (од мањег 
обима производње ка 
већем) 

10 

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

РПГ има површину под воћњаком преко 2,01  ха  1 

*РПГ-регистровано пољопривредно газдинство 

 
Формирање ранг листе кандидата 

вршиће се на основу броја бодова. У 

случају да има више кандидата са истим 

бројем бодова, предност приликом 

рангирања подносиоца пријава предност 

имају РПГ којa нису користилa 

подстицајна средства која је додељивао 

град у претходној години. 

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 

 

Поступак спровођења конкурса 

одређен је Правилником о критеријумима 

за расподелу средстава Буџетског фонда 

за развој пољопривреде града Зајечара 

IV/02 broj 320-9/2018. Пријава са 

комплетном документацијом се доставља 

у једној затвореној коверти. Пријаве се 

предају: 

- услужном центру Градске управе 

Зајечар или  

- поштом на адресу: Град Зајечар - 

Комисија за подстицање развоја 

пољопривреде , Трг ослобођења број 

1, 19000 Зајечар.  

Коверат на предњој страни треба 

да садржи назнаку: „ПРИЈАВА ЗА 

ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА – ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ , а на 

полеђини коверте име, презиме и адресу 

подносиоца пријаве. 

 

 

Благовременом доставом сматра 

се препоручена пошиљка предата пошти 

најкасније до истека последњег дана 

утврђеног рока за предају конкурсне 

документације (печат поште), без обзира 

на датум приспећа. 

Комисија утврђује Листу 

подносилаца пријавa и доноси Одлуку о 

додели подстицајних средстава. Одлука 

ће бити објављена на званичној интернет 

страници града Зајечара, као и на 

огласној табли Градске управе - Града 

Зајечара.  

Начин реализације и обавезе 

корисника којима се одобре средства 

прецизираће се Уговором корисника са 

Градом а у складу са законом. 

 Конкурс је отворен до 31.05.2018. 

год. 

Уколико се предвиђена средства 

по  предметном конкурсу не утроше у 

потпуности, преостали део ће се 

усмерити на наредни Конкурс Буџетског 

фонда за пољопривреду који ће се 

расписати до краја године. 

 

Овај конкурс објавити на интернет 

страници града Зајечара:  

www.zajecar.info и на огласној табли 

Градске управе Зајечар. 

  

 

IV/02 број: 320-10-1/2018 

У Зајечару, 16. 04. 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

http://www.zajecar.info/
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На основу Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја града Зајечара 
за 2018. годину,I бр 320-6/2018 од 
03.04.2018. године,  ("Сл. лист Града Заје-
чара" бр.19/2018), Комисијa за подстица-
ње развоја пољопривреде града Зајечара 
седници од 16.04.2018 расписује: 
 
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА  ЗА НАБАВКУ  
ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ – 

ПРИКЉУЧНИХ МАШИНА  
И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У 

ВОЋАРСТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 
Конкурсом се уређују услови, 

начин и критеријуми доделе бесповратних 
подстицајних средстава за суфинанси-
рање набавке нове пољопривредне 
механизације-прикључних машина и 
опреме за наводњавање у области 
воћарства на територији града Зајечара 
за 2018. годину из средстава Буџетског 
фонда за пољопривреду града Зајечара. 

Укупан износ бесповратних сред-
става који се додељује по овом конкурсу у 
2018 години  износи 3.000.000,00 рсд. 
Бесповратна средства се утврђују у 
износу до 60% од вредности инвестиције 
(без ПДВ-а), а максимално до 100.000,00 
динара по инвестицији/ кориснику.  

Приликом разматрања поднетих 
пријава за остваривање бесповратних 
средстава, неће се узимати у обзир 
рачуни, који доказују набавку нове 
механизације и опреме за наводњавање у 
области воћарства, издати пре 
01.01.2018. године. Конкурс је отворен до 
22.06.2018 године. 

 
ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА 

 
Право на доделу подстицајних 

средстава може остварити физичко лице 
– носилац регистрованог породичног 
пољопривредног газдинства на територи-
ји града Зајечара.  
 

ОПШТИ УСЛОВИ 
 

Подносилац пријаве има право на 
подстицајна средства ако испуњава 
следеће услове:  
-Регистрована пољопривредна газдин-
ства која имају: од 0,1ха до 2 ха 
јагодичастог воћа; 0,3 ха до 5ха другог 
воћа . 0,1- 50 ха цвећа, односно 0,2-100 ха 
винове лозе. 
1) Корисник треба да има регистровано 

пољопривредно газдинство уписано у 
Регистар пољопривредних газдинста-
ва, са активним статусом;  

2) Корисник мора да приложи доказ да је 
измирио пореске обавезе према 
локалној самоуправи за годину која 
претходи години подношења захтева  

3) да има пребивалиште и реализује 
инвестицију на територији града 
Зајечара 

4) 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. 

5) Корисник субвенције не може за исту 
инвестицију користити у једној години 
средства из националних фондова и 
фондова ЈЛС, односно ако иста 
инвестиција није предмет другог 
поступка за коришћење подстицаја 

6) Да добављач и подносилац захтева не 
представљају повезана лица при чему 
се повезаним лицима, сматрају: 
носилац и чланови породичног пољо-
привредног 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, у смислу закона 
којим се уређује порез на добит 
правних лица.  

7) 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. 
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8) Приликом разматрања поднетих 

пријава за остваривање бесповратних 
средстава, неће се узимати у обзир 
рачуни који доказују набавку, 
издати пре 01.01.2018. године.  

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Подносилац пријаве доставља 

следећа документа:  

1.Образац ПРИЈАВЕ за доделу подсти-

цајних средстава за набавку пољоприв-

редне механизацију на територији града 

Зајечара за 2018. годину;  

2. Образац ИЗЈАВЕ подносиоца пријаве: 

½ да по неком другом основу не 

користи бесповратна подстицајна 

средства за исту намену; 

½ да  даје сагласност Градској управи 

Зајечар, да може за потребе 

поступка по пријави за доделу 

бесповратних подстицајних сред-

става намењених пољопривреди 

за 2018. годину извршити увид, 

прибавити и обрадити личне 

податке подносиоца Пријаве. 

½ да потврђује да добављач и 

подносилац захтева не представ-

љају повезана лица у смислу 

закона којим се уређује порез на 

добит правних лица. 

3. фотокопија важеће личне карте 

подносиоца пријаве или очитана важећа 

лична карта уколико је са чипом;  

4. фотокопија картице рачуна регис-

трованог пољопривредног газдинства;  

5. Потврда о активном статусу у 

Регистру пољопривредних газдинстава за 

2018. годину; (издаје Управа за трезор), 

6. Извод из Регистра пољопривредних 

газдинстава  

-подаци о пољопривредном газдинству 

за 2018. годину са подацима о члановима 

регистрованог пољопривредног газдин-

ства; (издаје Управа за трезор) 

7. Извод из Регистра пољопривредних 

газдинстава са подацима о структури 

биљне производње за 2018. годину; 

(Управа за трезор) 

8. Уз пријаву доставља оригинални 
рачун (са отпремницом, фискалним 
рачуном и копијом гарантног листа) или 
оригинални предрачун са печатом и 
потписом издат од стране добављача, у 
динарском износу, са исказаном опцијом 
важења предрачуна минимум 90 дана 
(уколико добаљач није у систему ПДВ-а, у 
обавези је да у предрачуну наведе да је 
ослобођен обавезе плаћања ПДВ-а).  

„Предрачун“ са спецификацијом материј-
ала мора гласити на лице које аплицира 
за средства са уписаним бројем ЛК и 
бројем пољопривредног газдинства.( неће 
се признавати понуде добављача).  
Уколико се достави предрачун, након 
објављивања прелиминарне Ранг листе 
корисник је дужан да Комисији достави 
оригинал рачуна, отпремницу и 
фискални рачун или извод из банке 
којим доказује да је извршено плаћање, 
најкасније 15 дана пре потписивања 
Уговора корисника и Буџетског фонда за 
пољопривреду. Уз рачун се доставља и 
копија гарантног листа за опрему. 
9. Потврда да је подносилац пријаве 
измирио све пореске обавезе за 2017 
годину које има према граду Зајечару 
(Локална пореска администрација) 

Наведени обрасци („Пријава“ и 
„Изјава“) и текст конкурса могу се 
преузети са званичне интернет странице 
Града Зајечара www.zajecar.info/огласи 
или у просторијама, Градске управе Града 
Зајечара, Зајечар, Трг ослобођења 1, 
сваког радног дана од 8 до 15 часова);  

У поступку одобравања подсти-
цајних средстава, Комисија за подстица-
ње развоја пољопривреде града Зајечара 
у обавези је да провери наводе у 
конкурсној документацији, утврди и 
провери тачност приложене документа-
ције, врши провере изласком на терен и 
по потреби тражи доставу додатне доку-
ментације релевантне за одлучивање. 

Подносилац пријаве може 
конкурисати на више конкурса које 
расписује Град Зајечар за пољопривреду 
за 2018. годину, али може бити корисник 
подстицајних средстава само по основу 
једне инвестиције.  

Пријава и приложена документа-
ција не враћају се подносиоцу пријаве 

http://www.zajecar.info/
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КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА ЗА 

НАБАВКУ НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 

 
Приоритетни редослед међу 

пријављеним кандидатима вршиће се 
према критеријумима утврђеним у 

Програму мера и Правилнику о додели 
средстава Буџетског фонда за 
пољопривреду града Зајечара IV/02 broj 
320-9/2018 који доноси Комисија за 
подстицање развоја пољопривреде града 
Зајечара. 

 
Тип критеријума за избор Да/не бодови 

Подносилац захтева лице млађе од 40 година да/не 2/0 

Предност имају РПГ која нису користила средства за 
субвенционисање пољопривреде  од ЈЛС у 2017 год 

користили/нису 
користили 

0/10 

Предност имају лица која имају пребивалиште на селу да/не 5/0 

РПГ има површину под воћњаком до 1,0  ха  Према површини (од 
мањег обима 
производње ка већем) 

10 

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

РПГ има површину под воћњаком преко 2,01  ха  1 

*РПГ-регистровано пољопривредно газдинство 
Напомена: *Листа прихватљивих инвестиција (попис механизације и опреме)  за 
које се може поднети пријава налази се у прилогу Конкурса. 

 

Формирање ранг листе кандидата 
вршиће се на основу броја бодова. У 
случају да има више кандидата са истим 
бројем бодова, предност приликом 
рангирања подносиоца пријава предност 
имају РПГ која нису користила 
подстицајна средства која је додељивао 
град у претходној години. 
 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ 
ПОЗИВА 

 

Поступак спровођења конкурса 
одређен је Правилником о критеријумима 
за расподелу средстава Буџетског фонда 
за развој пољопривреде града Зајечара 
IV/02 број: 320-9/2018. Пријава са 
комплетном документацијом се доставља 
у једној затвореној коверти. Пријаве се 
предају: 
- услужном центру Градске управе 

Зајечар или  
- поштом на адресу: Град Зајечар - 

Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде , Трг ослобођења број 
1, 19000 Зајечар.  

Коверат на предњој страни треба 
да садржи назнаку: „ПРИЈАВА ЗА 
ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ – ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ, а на 
полеђини коверте име, презиме и адресу 
подносиоца пријаве. 

Благовременом доставом сматра 
се препоручена пошиљка предата пошти 

најкасније до истека последњег дана 
утврђеног рока за предају конкурсне 
документације (печат поште), без обзира 
на датум приспећа. 

Комисија утврђује Листу 
подносилаца пријавa и доноси Одлуку о 
додели подстицајних средстава. Одлука 
ће бити објављена на званичној интернет 
страници града Зајечара, као и на 
огласној табли Градске управе - Града 
Зајечара.  

Начин реализације и обавезе 
корисника којима се одобре средства 
прецизираће се Уговором корисника са 
Градом а у складу са законом. 

 Конкурс је отворен до 22.06.2018. 
год. 

Уколико се предвиђена средства 
по предметном конкурсу не утроше у 
потпуности , преостали део ће се 
усмерити на наредни Конкурс Буџетског 
фонда за пољопривреду који ће се 
расписати до краја године. 
Овај конкурс објавити на интернет 
страници града Зајечара:  
www.zajecar.info и на огласној табли 
Градске управе Зајечар. 

  
IV/02 број: 320-10-4/2018 
У Зајечару, 16. 04. 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

http://www.zajecar.info/
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На основу Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја града Зајечара 
за 2018. годину, I бр 320-6/2018 од 
03.04.2018. године,  ("Сл. лист Града 
Зајечара" бр.19/2018), Комисијa за 
подстицање развоја пољопривреде града 
Зајечара седници од 16.04.2018 
расписује: 

 
 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 

2018. ГОДИНУ 
 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
 

Конкурсом се уређују услови, начин и 
критеријуми доделе подстицајних сред-
става у области пчеларства на територији 
града Зајечара за 2018. годину.  

Предмет конкурса је додела бес-
повратних средстава за суфинансирање 
куповине пчелињих друштава и опреме за 
пчеларство од регистрованих произво-
ђача/прометника из средстава Буџетског 
фонда за развој пољопривреде града 
Зајечара. 

Укупан износ бесповратних 
средстава који се додељује по конкурсу за 
пчеларство у 2018 години  износи 
1.500.000,00 рсд. Бесповратна средства 
се утврђују у износу до 60% од вредности 
инвестиције (без ПДВ-а), а максимално до 
30.000,00 динара по инвестицији/ 
кориснику.  

Приликом разматрања поднетих 
пријава за остваривање бесповратних 
средстава, неће се узимати у обзир 
рачуни, који доказују набавку, издати 
пре 01.01.2018. године. Конкурс је 
отворен до 31.07.2018 године. 
 

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА 
 

Право на доделу подстицајних 
средстава може остварити физичко лице 
– носилац регистрованог породичног 
пољопривредног газдинства на 
територији града Зајечара.  
 
 

ОПШТИ УСЛОВИ 
 

Подносилац пријаве има право на 
подстицајна средства ако испуњава 
следеће услове:  
- Пчелари који у свом власништву имају 
најмање 5 кошница евидентираних у 
централној бази Управе за ветерину 
1) Корисник треба да има регистровано 

пољопривредно газдинство уписано у 
Регистар пољопривредних газдинста-
ва, са активним статусом; 

2) да је извршио обележавање пчелињих 
друштава и регистрацију пчелињака 
са најмање 5 кошница на катастарској 
парцели која се налази на територији 
града Зајечара;  

3) Корисник мора да приложи доказ да је 
измирио пореске обавезе према 
локалној самоуправи за годину која 
претходи години подношења захтева  

4) да има пребивалиште и реализује 
инвестицију на територији града 
Зајечара 

5) 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. 

6) Корисник субвенције не може за исту 
инвестицију користити у једној години 
средства из националних фондова и 
фондова ЈЛС, односно ако иста 
инвестиција није предмет другог 
поступка за коришћење подстицаја 

7) Да добављач и подносилац захтева не 
представљају повезана лица при чему 
се повезаним лицима, сматрају: носи-
лац и чланови породичног пољо-
привредног 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.  
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8) Приликом разматрања поднетих 

пријава за остваривање бесповратних 
средстава, неће се узимати у обзир 
рачуни који доказују набавку 
кошница и опреме за пчеларство 
пре 01.01.2018. године.  

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Подносилац пријаве доставља 

следећа документа:  
1. Образац ПРИЈАВЕ за доделу 
подстицајних средстава у области 
пчеларства на територији града Зајечара 
за 2018. годину;  

2. Образац ИЗЈАВЕ подносиоца пријаве: 

½ да по неком другом основу не 
користи бесповратна подстицајна 
средства за исту намену; 

½ да даје сагласност Градској упра-
ви Зајечар, да може за потребе 
поступка по пријави за доделу 
бесповратних подстицајних сред-
става намењених пољопривреди 
за 2018. годину извршити увид, 
прибавити и обрадити личне 
податке подносиоца Пријаве. 

½ да потврђује да  добављач и 
подносилац захтева не представ-
љају повезана лица у смислу 
закона којим се уређује порез на 
добит правних лица. 

3. фотокопија важеће личне карте 
подносиоца пријаве или очитана важећа 
лична карта уколико је са чипом;  

4. фотокопија картице рачуна регис-
трованог пољопривредног газдинства;  

5. Потврда о активном статусу у 
Регистру пољопривредних газдинстава за 
2018. годину; (издаје Управа за трезор), 

6. Извод из Регистра пољопривредних 
газдинстава  

- подаци о пољопривредном газдин-
ству за 2018. годину са подацима о 
члановима регистрованог пољопривред-
ног газдинства; (издаје Управа за трезор) 

7. фотокопија потврде о извршеном 
обележавању пчелињих друштава и 
регистрацији пчелињака са најмање 5 
кошница на катастарској парцели која се 
налази на територији града Зајечара  
 

8. оригинал или оверена копија рачуна 
са спецификациојом материјала, фискал-
ни рачун (или доказ о безготовинском 
плаћању),отпремница издатих у 2018 год. 
На отпремници и рачуну морају бити 
назначени име и презиме подносиоца 
захтева, број пољопривредниг газдинства 
и број личне карте) 

9. Потврда да је подносилац пријаве 
измирио све пореске обавезе за 2017 
годину које има према граду Зајечару 
(Локална пореска администрација) 
Наведени обрасци („Пријава“ и „Изјава“) и 
текст конкурса могу се преузети са 
званичне интернет странице Града 
Зајечара www.zajecar.info/огласи или у 
просторијама, Градске управе Града 
Зајечара, Зајечар, Трг ослобођења 1, 
сваког радног дана од 8 до 15 часова);  

У поступку одобравања подстицај-
них средстава, Комисија за подстицање 
развоја пољопривреде града Зајечара у 
обавези је да провери наводе у конкурсној 
документацији, утврди и провери тачност 
приложене документације, врши провере 
изласком на терен и по потреби тражи 
доставу додатне документације релеван-
тне за одлучивање. 

Подносилац пријаве може 
конкурисати на више конкурса које 
расписује Град Зајечар за пољопривреду 
за 2018. годину, али може бити корисник 
подстицајних средстава само по основу 
једне инвестиције.  

Пријава и приложена документа-
ција не враћају се подносиоцу пријаве 
 

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА ЗА 
НАБАВКУ КОШНИЦА И ОПРЕМЕ ЗА 

ПЧЕЛАРСТВО 
 

Приоритетни редослед међу при-
јављеним кандидатима вршиће се према 
критеријумима утврђеним у Програму 
мера и Правилнику о додели средстава 
Буџетског фонда за пољопривреду града 
Зајечара IV/02 broj 320-9/2018 који доноси 
Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Зајечара. 
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Тип критеријума за избор Да/не бодови 

Подносилац захтева лице млађе од 40 година да/не 2/0 

Предност имају РПГ која нису користила средства за 
субвенционисање пољопривреде  од ЈЛС у 2017 год 

користили/нису 
користили 

0/10 

Предност имају лица која имају пребивалиште на 
селу 

да/не 5/0 

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

Бодовање према броју 
регистрованих 

кошница 

10 

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

5 

РПГ које има регистровано више од 50 (педесет) 
кошница 

1 

 

*РПГ-регистровано пољопривредно газдинство 
Напомена: *Листа прихватљивих инвестиција (попис опреме)  за које се може 
поднети пријава налази се у прилогу Конкурса. 

 

Формирање ранг листе кандидата 
вршиће се на основу броја бодова. У 
случају да има више кандидата са истим 
бројем бодова, предност приликом 
рангирања подносиоца пријава предност 
имају РПГ који нису користили 
подстицајна средства која је додељивао 
град у претходној години. 
 
ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 

 
Поступак спровођења конкурса 

одређен је Правилником о критеријумима 
за расподелу средстава Буџетског фонда 
за развој пољопривреде града Зајечара 
IV/02 број: 320-9/2018. Пријава са 
комплетном документацијом се доставља 
у једној затвореној коверти. Пријаве се 
предају: 
- услужном центру Градске управе 

Зајечар или  
- поштом на адресу: Град Зајечар - 

Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде , Трг ослобођења број 
1, 19000 Зајечар.  

Коверат на предњој страни треба 
да садржи назнаку: „ПРИЈАВА ЗА 
ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 
У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА – ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ“ , а на 
полеђини коверте име, презиме и адресу 
подносиоца пријаве. 

Благовременом доставом сматра 
се препоручена пошиљка предата пошти 
најкасније до истека последњег дана 

утврђеног рока за предају конкурсне 
документације (печат поште), без обзира 
на датум приспећа. 

Комисија утврђује Листу подноси-
лаца пријавa и доноси Одлуку о додели 
подстицајних средстава. Одлука ће бити 
објављена на званичној интернет страни-
ци града Зајечара, као и на огласној табли 
Градске управе - Града Зајечара.  

Начин реализације и обавезе 
корисника којима се одобре средства 
прецизираће се Уговором корисника са 
Градом а у складу са законом. 

 Конкурс је отворен до 31.07.2018 
год. 

Уколико се предвиђена средства 
по предметном конкурсу не утроше у 
потпуности , преостали део ће се 
усмерити на наредни Конкурс Буџетског 
фонда за пољопривреду који ће се 
расписати до краја године. 
Овај конкурс објавити на интернет 
страници града Зајечара:  
www.zajecar.info и на огласној табли 
Градске управе Зајечар. 

 

 
IV/02 број: 320-10-3/2018 

У Зајечару, 16. 04. 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

 

http://www.zajecar.info/
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