
 На основу члана 9. ст. 1. алинеја 5. Одлуке о оснивању буџетског фонда развој 
пољопривреде града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр.14/2015), а у складу са 
циљевима утврђеним  Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за подручје територије града Зајечара за 2017. годину, Комисија 
Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара, на седници одржаној  __.03.2017. 
године, расписује  
 

 
 

КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ 
  

1.Намена улагања 

 
 Средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара (у даљем 
тексту: Фонд) за 2017. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих  
пољопривредних газдинстава,  за набавку приплоднх оваца и коза, у износу од 80% 
уложених средстава, а највише 120.000,00 динара  пo газдинству. 
 
 

2.Коришћење субвенција 
 
 Право на коришћење субвенција има Породично пољопривредно газдинство уписано 
у регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у 2017 години, са седиштем 
на територији града Зајечара. 
 
 

3. Критеријуми за оцену захтева 
 
 

  Средства субвенције предвиђена Програмом Фонда додељиваће се према следећим 

критеријумима: 

 

1. средства се одобравају за реализацију на подручју града Зајечара; 

2. корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно газдинство са 

активним статусом у 2017 години; 

3. предност имају незапослена лица, млађи носиоци газдинства (млађи од 30 година) и 

жене; 

4. да већ поседују најмање 10 регистрованих грла оваца или коза;  
 
 
 

4. Потребна документација за конкурисање 
 

1. попуњен образац захтева; 
2. потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2017. годину; 
3. извод из регистра пољопривредних газдинства-подаци о пољопривредном газдинству; 
4. извод из регистра пољопривредног газдинства -домаће животиње; 
5. фотокопија личне карте; 
6. купљене животиње морају бити уматичене или да постоје услови за уматичење; 
7. уговор о купопродаји животиња. 



 
 

5. Услови и начин одобравања средстава 
 
 Услови субвенције: Комисија формирана од стране  Буџетског фонда за развој 
пољопривреде града Зајечара извршиће обилазак и контролу испуњености услова за 
остваривење права на субвенцију подносиоца захтева. 
 Средства за набавку приплодних грла оваца или коза одобравају се у износу од 80% 
уложених средстава, а највише 120.000,00 динара.   
 О захтеву за коришћење подстицајних средстава, одлучује Комисија Буџетског фонда 
за развој пољопривреде града Зајечара, и  неће разматрати непотпуне захтеве.  
 Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције уређују се Уговором 
који закључују Фонд и корисник средстава. 
 
 

6. Подношење захтева за коришћење  средстава субвенције 
 

Захтев за коришћење субвенција са траженом документацијом се доставља Комисији   
Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара путем поште  на адресу Трг 
особођења бр. 1, са назнаком „Субвенције за развој овчарства или козарства у 2017 години”,  
путем поште или лично у просторијама Услужног центра Градске управе града Зајечара. 

 
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви  и не враћају се подносиоцу.  

 Конкурс је отворен до утрошка средстава. Непотпуни и неблаговремени захтеви 
неће бити разматрани. 
  
 Конкурс објавити преко средстава јавног информисања, на веб сајту града Зајечара 
www.zajecar.инфо  и огласној табли града Зајечара. 
 
 Све додатне информације могу се добити на телефоне: 019-421199, контакт особа 
Срђан Недељковић. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК KOMИСИЈЕ ФОНДА                                                                      
                                                                                                           
 
 

http://www.knjazevac.rs/

