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      На основу члана 11. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде 

града Лесковца („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 18/2009 и 43/2012),  Програма мера подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Лесковац за 2016. 

годину, који је донет од стране скупштине града Лесковца на 2. седници одржаној 27, 28. и 29. 

јуна 2016. године, број 06-3/16-I, а по претходно прибављеној сагласности Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-00889/2016-09 од 10. фебруара 2016. 

године и  Програму рада са финансијским планом Фонда за развој пољопривреде града 

Лесковца за 2016. годину, за који је скупштина града Лесковца, на 32. седници одржаној 29. 

децембра 2015. године донела Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским 

планом Фонда за развој пољопривреде града лесковца за 2016. годину,  Фонд за развој 

пољопривреде града Лесковца на седници одржаној дана 27.07.2016. године расписује: 

 

 

КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

за следеће мере: 

 

 

1. КРЕДИТНА ПОДРШКА, ШИФРА МЕРЕ 100.2. 

 

- Суфинансирање камате за пољопривредне кредите, шифра инвестиције 100.2.1 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  28.07.2016. 

ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 26.08.2016. ГОДИНЕ. 

 

     УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ 1.100.000,00 ДИНАРА 

 

2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ГАЗДИНСТАВА, ШИФРА МЕРЕ 101. 

 

-  Набавка  квалитетних  приплодних  јуница  млечних  раса  или  сименталског             

говечета, шифра инвестиције 101.1.1. 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД 28.07.2016. 

ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 26.08.2016. ГОДИНЕ. 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 

500.000,00 ДИНАРА. 

 

-      Изградња објеката за смештај животиња и набавка опреме за наведене објекте (опрема за 

изђубравање, опрема за напајање, за вентилацију, опреме за мужу, исхрану животиња, итд.), 

шифра инвестиције 101.1.2. 
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РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД 28.07.2016. 

ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 26.08.2016. ГОДИНЕ. 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 

1.000.000,00 ДИНАРА. 

 

    -  Набавка  опреме  и  механизације  за  припрему,  дистрибуцију  и  складиштење                

концентроване  и  кабасте  сточне  хране  на  газдинству  (сено,  силажа,  сенажа, итд.), 

шифра  инвестиције 101.1.6.  

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД 28.07.2016. 

ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 26.08.2016. ГОДИНЕ. 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 

1.000.000,00 ДИНАРА. 

 

- Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и апликацију стајњака, шифра 

инвестиције 101.1.7. 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД 28.07.2016. 

ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 26.08.2016. ГОДИНЕ. 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 

200.000,00 ДИНАРА. 

 

-  Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са  

наслоном)  и  матичних  засада  воћака,  хмеља  и  винове  лозе,  као  и постављање 

противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску 

селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала, шифра 

ивестиције   101.3.1. 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД 28.07.2016. 

ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 26.08.2016. ГОДИНЕ. 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 

500.000,00 ДИНАРА. 
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-  Набака  механизације  и  опреме  за  сетву,  садњу,  заштиту  биља  и 

наводњавање/одводњавање  за  воћарску  и  виноградарску  производњу, производњу  садног  

материјала  и  повртарску  производњу  (укључујући  и производњу расада и цвећарство) на 

отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску  производњу  (набавка  

прецизних  машина  за  сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних прскалица 

или атомизера за заштиту  од  болести,  корова  и  штеточина;  набавка  система  са 

микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и расадника од измрзавања; набавка 

противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система кап по кап; набавка пластичних 

фолија, агротекстила и прскалица за наводњавање), шифра ивестиције  101.3.3. 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД 28.07.2016. 

ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 26.08.2016. ГОДИНЕ. 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 

15.267.424,57 ДИНАРА. 

 

-  Изградња  стакленика  и  набавка  опреме  и/или  материјала  за  повртарску производњу 

и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном 

и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо 

квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање 

пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/одводњавање  и  

ђубрење  водотопивим  ђубривима  и  столова  за  производњу расада) за пластенике и 

стакленике, шифра ивестиције   101.3.4. 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД 28.07.2016. 

ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 26.08.2016. ГОДИНЕ. 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 

13.132.575,43 ДИНАРА. 

 

-  Набавка машина за обраду земљишта, шифра ивестиције   101.4.4. 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД 28.07.2016. 

ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 26.08.2016. ГОДИНЕ. 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 

3.000.000,00 ДИНАРА. 

 

-  Набавка сејалица,  шифра ивестиције 101.4.5. 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД 28.07.2016. 
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ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 26.08.2016. ГОДИНЕ. 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 

300.000,00 ДИНАРА. 

 

- Набавка  прскалица  за  прихрану  и  заштиту  биљака  од  болести,  штеточина  и корова, 

шифра ивестиције 101.4.6. 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД 28.07.2016. 

ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 26.08.2016. ГОДИНЕ. 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 

1.000.000,00 ДИНАРА 

 

 

     -  Набавка опреме за пчеларство, шифра ивестиције  101.5.2. 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД 28.07.2016. 

ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 26.08.2016. ГОДИНЕ. 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 

600.000,00 ДИНАРА. 

 

 

 

 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ГАЗДИНСТАВА, ШИФРА МЕРЕ 101. (ЗА СВЕ НАПРЕД НАВЕДЕНЕ ШИФРЕ 

ИНВЕСТИЦИЈЕ ) ЈЕ 36.500.000,00 ДИНАРА. 
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3. ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА, ШИФРА МЕРЕ 201.3. 

 

- Контрола и сертификација, шифра инвестиције 201.3.2. 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД 28.07.2016. 

ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 26.08.2016. ГОДИНЕ. 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ 200.000,00 ДИНАРА. 

 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

 КРЕДИТНА ПОДРШКА, ШИФРА МЕРЕ 100.2. 

 

 

- ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ – 

 

 

1. Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о 

начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава. 

2. 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,  осим  подстицаја  у складу са посебним 

прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним 

газдинствима; 

3. У случају када корисник није власник катастарских парцела и објекта који су предмет  

инвестиције  за  коју  се  подноси  захтев,  неопходно  је  да  на  њима  има право  закупа,  

односно  коришћења  на  основу  уговора  закљученог  са закуподавцем  физичким  

лицем  или  министарством  надлежним  за  послове пољопривреде  на  период  закупа,  

односно  коришћења  од  најмање  пет  година почев од календарске године за коју се 

подноси захтев за коришћење подстицаја;  

4. Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је 

предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке опреме, машина и 

механизације, односно изградње објекта; 

5. Уколико је корисник правно лице, мора бити у активном статусу и уписан  у регистар 

привредних субјеката 

6. Да се регистровано пољопривредно газдинство, удружење, задруга налази на 

територији града Лесковца и да подносилац захтева има боравиште на територији града 

Лесковца. 

7. Подносилац захтева може да поднесе само један захтев у оквиру мере у току трајања 

Конкурса. 
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- СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ - 

 

1. Да је одобрени пољопривредни кредит са ефективном каматном стопом, не већом од 

17%  на годишњем нивоу. 

2. Да је одобрени пољопривредни кредит у РСД. 

 

Подстицајна средства не могу остварити: 

 

1. 1.  Пољопривредни кредити    субвенционисани  од  стране Републике и Министарстава 

2. Корисници пољопривредних кредита одобрених у периоду пре 01.11.2015. године; 

3. Корисници  пољопривредних  кредита  одобрених  у  оквиру  конкурса  за 

субвенционисање камате на дугорочне пољопривредне кредите Фонда за 2013. годину;  

4. Корисници пољопривредних кредита који не поседују доказе о наменском утрошку 

средстава. 

 

- Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Суфинансирање камате за 

пољопривредне кредитe,  шифра инвестиције 100.2.1  

 

1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства. 

2. Да је подносилац Захтева овлашћени представник пољопривредног удружења или 

задруге. 

3. Да је уговор о кредиту, између подносиоца Захтев и пословне банке, склопљен у 

периоду од 01.11.2015. године па до утрошка опредељених средстава по редоследу 

подношења комплетираних захтева,  а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу 

подстицајних средстава. 

4. Да је одобрени пољопривредни кредит са ефективном каматном стопом не већом од 

17% на годишњем нивоу. 

5. Да је одобрени пољопривредни кредит у РСД. 

6. Да су измирене доспеле пореске обавезе према локалној самоуправи, односно граду 

Лесковцу. 

 

- Потребна документација: 

 

1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Фонда за развој пољопривреде). 

2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

(оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева). 

3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у регистар пољопривредних 

газдинстава (оригинал на увид). 

4. Копија Решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредног удружења или 

задруге (оригинал на увид). 

5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид). 

6. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства 

(оригинал на увид). 

7. Уговор о кредиту закључен између пољопривредног удружења, задруге или 

регистрованог пољопривредног газдинства и пословне банке. 

8. План отплате кредита као саставни део закљученог кредита између пољопривредног 

удружења, задруге или регистрованог пољопривредног газдинства и пословне банке. 
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9. Потврда пословне банке о измирењу последње доспеле рате кредита, за кредите у 

отплати. 

10. Доказ о наменском утрошку средстава кредита (рачун о куповини, Уговори о 

купопродаји и сл., са датумом после потписивања уговора о кредиту) за нове и кредите 

у отплати. 

11. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

Напомена: Овом  мером  је  предвиђено  право  учешћа  на  конкурсу  са  минималним 

износом кредита од 50.000,00 динара, а максимални износ кредита не може прећи 500.000,00 

динара. ,  по основу одобрених наменских пољопривредних кредита (основна и обртна 

средства) у 2016. години,  са периодом отплате  до 12 месеци. Овом мером предвиђено је да 

Фонд за развој пољопривреде регистровеним пољопривредним  произвођачима,  удружењима  

и  задругама  изврши  исплату финансијских средстава у висини целокупног износа (100%) 

доспеле и плаћене камате  за  наменске  пољопривредне  кредите,  која  је  дефинисана  

уговором  о кредиту,  с  тим  да  максимални  износ  средстава  по  појединачном  захтеву  не 

прелази износ од 60.000,00 динара. 

Обавезе корисника кредита су накнаде и трошкови у току одобравања и реализације кредита. 

Превремена отплата кредита без накнаде за превремену отплату за кориснике кредита. 

Субвенционисани износ камате ће се, два пута годишње уплаћивати на рачун подносиоца 

Захтева у складу са планом отплате кредита. 

Управни Одбор Фонда за развој пољопривреде града Лесковца доноси Одлуку о усвајању 

Извештаја и од Градског Већа града Лесковца тражи сагласност на донешену Одлуку и 

Извештај. Након добијене сагласности од Градског Већа,  Фонда за развој пољопривреде града 

Лесковца ће склопити уговор о финансијкој подршци на основу захтева чији је саставни део 

уговор о кредиту са прецизираним правима и обавезама за кориснике средстава. 

Рефинансирање уговора о кредиту или настали услови за нередовну отплату у складу са 

отплатом ануитета сматраће се као услов за престанак исплате подстицајних средстава. 

Крајњи корисници мере су: 

- активна регистрована пољопривредна газдинства – физичка лица пољопривредни 

произвођачи; 

- активна регистрована пољопривредна правна лица – удружења, задруге 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗИНСТАВА,  

ШИФРА МЕРЕ 101. 

 

- ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ – 

 

1. Да  је  уписан  у  Регистар  пољопривредних  газдинстава  у  складу  са Правилником о 

начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава 

2. 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,  осим подстицаја  у  складу  са  

посебним  прописом  којим  се  уређује  кредитна подршка регистрованим 

пољопривредним газдинствима; 

3. У случају када корисник није власник катастарских парцела и објекта који су предмет 

инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право  закупа,  
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односно  коришћења  на  основу  уговора  закљученог  са закуподавцем  физичким  

лицем  или  министарством  надлежним  за  послове пољопривреде на период закупа, 

односно коришћења од најмање пет година почев  од  календарске  године  за  коју  се  

подноси  захтев  за  коришћење подстицаја;  

4. Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која  је  

предмет  захтева  у  периоду  од  пет  година  од  дана  набавке  опреме, машина и 

механизације, односно изградње објекта; 

5. Уколико је корисник правно лице, мора бити у активном статусу и уписан у регистар 

привредних субјеката.  

6. Да се регистровано пољопривредно газдинство, удружење, задруга налази на 

територији  града  Лесковца (да се пољопривредно земљиште за које се подноси захтев 

налази на територији града Лесковца)  и  да  подносилац  захтева  има  боравиште  на 

територији града Лесковца. 

7. Подносилац захтева може да поднесе само један захтев у оквиру мере у току трајања 

Конкурса за доделу подстицајних средстава. 

 

 

- СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ – 

 

Сектор 1: Млеко  

 

– Да је грло/а за које се подноси захтев уведено у региста основних селекцијских служби. 

 

Сектор 3: Воће и грожђе, поврће и цвеће: 

 

Воће и грожђе: 

За новоподигнуте једногодишње засаде: 

- Да је вишегодишњи засад јабучастог и коштичавог воћа као и виноградарски засад 

подигнут на површини не мањој од 0,2 хектара;  

- Да је вишегодишњи засад јагодичастог воћа подигнут на површини не мањој од 0,1 

хектар;  

- Да је садња извршена на адекватан начин уз  примену одговарајућих агротехничких 

мера;  

- Да  је  предметни  засад  за  који  се  подноси  Захтев  подигнут  на  јесен 2015. до 

завршетка Конкурса у 2016. години;  

- Да  је  предметна  парцела  за  коју  се  подноси  Захтев  засађена декларисаним садним 

материјалом;  

- Да су при подизању производних засада испоштовани услови густине садње (број 

садница по хектару). 

- Да се предметна парцела налази у структури биљне производње. 

 

За опрему и механизацију: 

- -Да у структури биљне производњ има уписано пољопривредно земљиште под производњом 

на територији града Лесковца 

 

За бушење бунара: 

- Да је бунар дубине до 100 метара, пречника 80 до 300мм и да се налази на територији града 

Лесковца. 

 

Повртарство  и  цвећарство: 
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- Да  су  предметни  засади  у  заштићеном  простору подигнути на површини не мањој 

од 400 м² на територији града Лесковца;      

- Да у структури биљне производње има уписано пољопривредно земљиште под 

производњом повртарских и цвећарских култура на територији града Лесковца.      

               

Сектор-Остали усеви: 

Прихватљиви корисници су пољопривредни произвођачи који имају до 20 hа на територији 

града Лесковца. 

 

Сектор-Пчеларство 

Нема специфичних критеријума. 

 

- Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Набавка  квалитетних  

приплодних  јуница  млечних  раса  или  сименталског говечета, шифра инвестиције: 

101.1.1. 

1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства. 

2. Да је подносилац Захтева овлашћени представник пољопривредног удружења или 

задруге. 

3. Да се грло/а за које се подноси захтев  за подстицајна средства налази на територији 

града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева. 

4. Да је грло/а за које се подноси Захтев за подстицајна средства купљено у периоду од 

01.11.2015.  па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења 

комплетираних захтева,  а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу 

подстицајних средстава, на име подносиоца Захтева. 

5. Да је грло/а уведено у регистар основних селекцијских служби. 

6. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

- Потребна документација: 

1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Фонда за развој пољопривреде). 

2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

(оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева). 

3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних 

газдинстава (оригинал наувид). 

4. Копија Решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредног удружења или 

задруге (оригинал на увид). 

5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид). 

6. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства 

(оригинал на увид). 

7.   Оригинал рачун о куповини грла издатог у периоду од 01.11.2015. године па до утрошка   

опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до 

дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава на име подносиоца Захтева. 

      8.   Извод из банке о извршеном трансферу новца на име купопродаје грла. 

      9.    Оригинал или оверена копија Уверења о здравственом стању грла. 

      10. Матичне  лист оверен од стране основне одгајивачке организације. 

      11. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

Напомена: Максимални  износ  износиће  од  30%  до  50%  прихватљивих трошкова, 

регистрованом  пољопривредном газдинству  износиће  максимално  150.000,00  динара,  
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односно  максимално 150.000,00 динара по пољопривредном удружењу или задрузи.  

Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).  

 

- Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију:  Изградња објеката за 

смештај животиња и набавка опреме за наведене објекте (опрема за изђубравање, опрема 

за напајање, за вентилацију, опреме за мужу, исхрану животиња, итд.), шифра 

инвестиције: 101.1.2.  

 

1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства. 

2. Да је подносилац Захтева овлашћени представник пољопривредног удружења или 

задруге. 

3. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији 

града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева. 

4. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 01.11.2015. па до утрошка 

опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  а најкасније 

до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава. 

5. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се 

додељују подстицајна средства Фонда за развој пољопривреде града Лесковца. 

6. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

- Потребна документација: 

1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Фонда за развој пољопривреде). 

2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

(оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева). 

3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних 

газдинстава (оригинал на увид). 

4. Копија Решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредног удружења или 

задруге (оригинал на увид). 

5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид). 

6. Копија потврде/карице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства  

7.   Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015., па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а 

најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име 

подносиоца Захтева. 

      8.  Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015., па     

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  а 

најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава на име 

пољопривредног удружења или задруге. 

      9.   У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у системи ПДВ-а 

(није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о 

трансакцији на име куповине робе. 

     10. Оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе, за пољопривредне удружења 

и задруге (са рачуна удружења/задруге на рачун продавца). 

     11. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид. 

     12. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања 

гарантног листа. 

     13. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа 

јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  
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Напомена: Максимални  износ  износиће  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  

куповине  опреме,  односно  максимално  75.000,00  динара  по  једном регистрованом  

пољопривредном  газдинству,  односно   максимално  75.000,00 динара за удружење и задруге.  

Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).  

 

 

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ КОЈУ ЋЕ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА СУБВЕЦИОНИСАТ 

 

- Боксеви за смештај музних крава; 

- Појилице; 

- Музне јединице (музилице) 

- Решеткасти под. 

 

 

- Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију:   Набавка  опреме  и  

механизације  за  припрему,  дистрибуцију  и  складиштење концентроване  и  кабасте  

сточне  хране  на  газдинству  (сено,  силажа,  сенажа, итд.), шифра инвестиције: 101.1.6. 

 

1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства. 

2. Да је подносилац Захтева овлашћени представник пољопривредног удружења или 

задруге. 

3. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази икористи на територији града 

Лесковца на газдинству подносиоца Захтева. 

4. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 01.11.2015. па до утрошка 

опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније 

до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.  

5. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се 

додељују подстицајна средства Фонда за развој пољопривреде града Лесковца. 

6. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

- Потребна документација: 

1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Фонда за развој пољопривреде). 

2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

(оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева). 

3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних 

газдинстава (оригинал наувид). 

4. Копија Решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредног удружења или 

задруге (оригинал на увид). 

5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид). 

6. Копија потврде/карице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства 

(оригинал на увид). 

7. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015. па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава, на име 

подносиоца захтева. 
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8.  Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015. па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а 

најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава, на име 

пољопривредног удружења или задруге. 

      9. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у системи ПДВ-а (није 

у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о 

трансакцији на име куповине робе. 

      10. Оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе, за пољопривредне 

удружења и задруге (са рачуна удружења/задруге на рачун продавца). 

      11. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид. 

12. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања 

гарантног листа. 

13. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

Напомена: Максимални  износ  износиће  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  

куповине  опреме,  односно  максимално  75.000,00  динара  по  једном регистрованом  

пољопривредном  газдинству,  односно   максимално  75.000,00 динара за удружење и задруге.  

Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).  

 

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ   И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕЦИОНИСАТИ 

 

- Сакупљач сена; 

- Сенопревртач; 

- Корпе; 

- Косачица; 

- Ротациона коса  (тракторска); 

- Мешаона; 

- Млин; 

- Круњач за кукуруз 

 

- Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Механизација/опрема за 

манипулацију, одлагање и апликацију стајњака, шифра инвестиције: 101.1.7.  

 

1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства. 

2. Да је подносилац Захтева овлашћени представник пољопривредног удружења или 

задруге. 

3. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији 

града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева. 

4. 4. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 01.11.2015. па до утрошка 

опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније 

до дана затварања Конкурса за доделу одстицајних средстава. 

5. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се 

додељују подстицајна средства Фонда за развој пољопривреде града Лесковца. 

6. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

- Потребна документација: 
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1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Фонда за развој пољопривреде). 

2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

(оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева). 

3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних 

газдинстава (оригинал на увид). 

4. Копија Решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредног удружења или 

задруге (оригинал на увид). 

5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид). 

6. Копија потврде/карице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства 

(оригинал на увид). 

7. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015.па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава, на име 

подносиоца Захтева. 

8. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015.па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, 

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава, на име 

пољопривредног удружења или задруге. 

9. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у системи ПДВ-а 

(није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из 

банке о трансакцији на име куповине робе. 

10. Оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе, за пољопривредне 

удружења и задруге (са рачуна удружења/задруге на рачун продавца). 

11. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид. 

12. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања 

гарантног листа.  

13. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

Напомена: Максимални  износ  износиће  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  

куповине  опреме,  односно  максимално  75.000,00  динара  по  једном регистрованом  

пољопривредном  газдинству,  односно   максимално  75.000,00 динара за удружење и задруге.  

Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).  

 

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ  И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕЦИОНИСАТИ 

 

- цистерне за превоз и апликацију осоке и течног стајњака; 

- растурачи (расипачи) и утоваривачи стајњака; 

- приколице за  растурање стајњака; 

 

 

- Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Подизање нових или 

обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са  наслоном)  и  матичних  

засада  воћака,  хмеља  и  винове  лозе,  као  и постављање противградних мрежа, објеката 

и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, 

конзервацију и мултипликацију садног материјала, шифра инвестиције: 101.3.1.  
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1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства. 

2. Да је подносилац Захтева овлашћени представник пољопривредног удружења или 

задруге. 

3. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији 

града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева. 

4. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 01.11.2015. па до утрошка 

опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  а најкасније 

до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава. 

5. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се 

додељују подстицајна средства Фонда за развој пољопривреде града Лесковца. 

6. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

- Потребна документација: 

1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Фонда за развој пољопривреде). 

2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

(оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева). 

3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних 

газдинстава (оригинал наувид). 

4. Копија Решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредног удружења или 

задруге (оригинал на увид). 

5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид). 

6. Копија потврде/карице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства 

(оригинал на увид). 

7. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015., па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава ,  на име 

подносиоца Захтева. 

8.  Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015., па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а 

најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава на име 

пољопривредног удружења или задруге. 

      9. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид. 

      10. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања 

гарантног листа. 

      11. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

Напомена: Максимални  износ  износиће  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  

куповине  опреме,  односно  максимално  75.000,00  динара  по  једном регистрованом  

пољопривредном  газдинству,  односно   максимално  75.000,00 динара за удружење и задруге.  

Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).  

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ  И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕЦИОНИСАТИ 

 

- Мреже противградне. 

 

 



15 

 

Финансијски подстицаји могу се остварити  за подизање нових засада у воћарству и 

виноградарству, за новоподигнуте једногодишње засаде. 

- Услови за добијање подстицајних средстава за подизање нових засада у воћарству и 

виноградарству, за новоподигнуте једногодишње засаде: 

 

1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства. 

2. Да је подносилац Захтева овлашћени представник пољопривредног удружења или 

задруге. 

3. Да је предметна парцела за коју се подноси Захтев регистрована у оквиру 

пољопривредног газдинства подносиоца Захтева. 

4. Да су при подизању  производних засада испоштовани услови густине садње (број 

садница по хектару) приказани у Табели  бр. 1. 

5. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

Напомена: Подносиоц захтева има право на коришћење подстицајних средстава за подизање 

производних засада ако је примљено најмање 90% засађених садница. 

 

- Потребна документација: 

1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Фонда за развој пољопривреде). 

2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

(оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева). 

3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних 

газдинстава (оригинал на увид). 

4. Копија Решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредног удружења или 

задруге (оригинал на увид). 

5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид). 

6. Копија потврде/карице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства 

(оригинал на увид). 

7. Оригинал или оверена копија Декларације о исправности садног материјала на име 

подносиоца Захтева. 

8. Оригинал рачуна и рачуна отпремнице о куповини садног материјала издатог у периоду 

од 01.11.2015., па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења 

комплетираних захтева,  а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу 

подстицајних средстава на име подносиоца захтева. 

9. Оригинал рачуна и рачуна отпремнице о куповини садног материјала издатог у периоду 

од 01.11.2015., па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења 

комплетираних захтева,  а најкасније до дана затварања Конкурса на име 

пољопривредног удружења или задруге. 

10. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

Напомена: Максимални износ износиће од 30% до 50%, од прихватљивих трошкова,  односно   

максимално  150.000,00  динара  по  једном  хектару  засада. Једно  регистровано  

пољопривредно  газдинство  може  максимално  да  оствари 150.000,00  динара,  односно  

удружење  или  задруга   максимално  150.000,00 динара.  

Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).  

 

       Табела бр.1 

Густина садње воћарских и виноградарских култура по врстама 
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Јабука на вегетативној подлози 1.600 до 4.500 

Јабука на генеративној подлози 400 до 1.000 

Крушка на вегетативној подлози без 

посредника 

1.250 до 4.500 

Крушка на вегетативној подлози са 

посредником 

1.250 до 4.500 

Крушка на генеративној подлози 800 до 1.600 

Дуња 600 до 1.200 

Мушмула 600 до 1.200 

Шљиве на вегетативној 1.200 до 2.500 

Шљиве на генеративној подлози 400 до 1.200 

Бресква 800 до 1.600 

Нектарина 800 до 1.600 

Кајсија без посредника 400 до 800 

Кајсија са посредником 400 до 800 

Трешња на вегетативној подлози  800 до 2.500 

Трешња на генеративној подлози  400 до 1.000 

Вишња на вегетативној подлози  800 до 2.500 

Облачинска вишња 800 до 2.500 

Вишња на генеративној подлози 600 до 1.100 

Орах на генеративној подлози 90 до 160 

Леска на генеративној подлози 400 до 1.250 

Изданачка Леска на сопственој подлози 400 до 1.250 

Бадем 800 до 1.600 

Осталих дрвенастих врста воћака 400 до 1.000 

Винива лоза стоне сорте 3.000 до 4.500 

Винива лоза винске сорте 4.000 до 5.500 

Малина са ремонтантним сортама 6.500 до 8.000 

Малина са једнородним сортама 10.000 до 18.000 

Купина 2.000 до 3.500 

Рибизла 1.600 до 3.500 

Огрозд 1.600 до 3.500 

Боровница 2.000 до 3.000 

Брусница 20.000 до 30.000 

Остале јагодасте врсте 1.600 до 3.500 
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- Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију:  Набака  механизације  и  

опреме  за  сетву,  садњу,  заштиту  биља  и наводњавање/одводњавање  за  воћарску  и  

виноградарску  производњу, производњу  садног  материјала  и  повртарску  производњу  

(укључујући  и производњу расада и цвећарство) на отвореном пољу; набавка 

механизације за воћарско-виноградарску  производњу  (набавка  прецизних  машина  за  

сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних прскалица или атомизера за 

заштиту  од  болести,  корова  и  штеточина;  набавка  система  са микропрскалицама за 

заштиту воћњака, винограда и расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа 

и пратеће опреме; набавка система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила 

и прскалица за наводњавање), шифра инвестације: 101.3.3.  

 

1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства. 

2. Да је подносилац Захтева овлашћени представник пољопривредног удружења или 

задруге. 

3. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији 

града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева. 

4. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 01.11.2015. па до утрошка 

опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније 

до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава. 

      5.  Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују 

подстицајна средства Фонда за развој пољопривреде града Лесковца. 

      6. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа 

јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

- Потребна документација: 

1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Фонда за развој пољопривреде). 

2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

(оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева). 

3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних 

газдинстава (оригинал наувид). 

4. Копија Решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредног удружења или 

задруге (оригинал на увид). 

5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид). 

6. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства 

(оригинал на увид). 

7. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015., па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, 

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава, на име 

подносиоца Захтева. 

8. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015.,па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава  на име 

пољопривредног удружења или задруге. 

9. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у системи ПДВ-а 

(није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из 

банке о трансакцији на име куповине робе. 

10. Оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе, за пољопривредне удружењ 

и задруге (са рачуна удружења/задруге на рачун продавца). 

11. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид. 
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12. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања 

гарантног листа. 

13. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

Напомена: Максимални  износ  износиће  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  

куповине  опреме,  односно  максимално  75.000,00  динара  по  једном регистрованом  

пољопривредном  газдинству,  односно   максимално  75.000,00 динара за удружење и задруге.  

Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).  

 

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕЦИОНИСАТИ 

 

- Агрегат; 

- Агрил; 

- Атомизер; 

- Противградна мрежа; 

- Леђни атомизер; 

- Фумигатор; 

- Малч фолија; 

- Прскалице; 

- Пумпа; 

- Растурач минералног ђубрива; 

- Садилице; 

- Систем за наводњавање; 

- Тифон; 

- Мреже  за сенчање; 

- Приколица (тракторска); 

- Моторна коса за траву (тример). 

 

- Услови за добијање подстицајних средстава за бушење бунара дубине до 100 метара, 

пречника 80 до 300мм: 

 

1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства. 

2. Да је подносилац Захтева овлашћени представник пољопривредног удружења или 

задруге. 

3. Да се бунар из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству 

подносиоца Захтева. 

4. Да је рачун за бушење бунара издат од стране предузећа које се бави овом делатношћу 

у периоду од 01.11.2015. па до утрошка опредељених средстава по редоследу 

подношења комплетираних захтева,  а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу 

подстицајних средстава. 

5. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

- Потребна документација: 

1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Фонда за развој пољопривреде). 
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2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

(оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева). 

3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних 

газдинстава (оригинал наувид). 

4. Копија Решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредног удружења или 

задруге (оригинал на увид). 

5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид). 

6. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства 

(оригинал на увид). 

7. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015.,па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, 

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава, на име 

подносиоца Захтева. 

8. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015.па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава ,  на име 

пољопривредног удружења или задруге. 

9. У случају да се ради о предузећу које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда 

фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име 

обављене услуге бушења бунара. 

10. Оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе, за пољопривредна 

удружења и задруге ( са рачуна удружења/задруге на рачун продавца). 

11. Техничка документација са подацима о техничким карактеристикама избушеног 

бунара (подаци о дубини и пречнику бунара) издата подносиоцу захтева од стране 

предузећа које је вршило услугу бушења бунара. 

12. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

Напомена: Максимални  износ  финансијских  подстицајних  средстава  за бушење бунара 

износиће од 30% до 50%, од трошкова бушења бунара  и  купвине опреме,  односно   

максимално  100.000,00  динара  по  једном  регистрованом пољопривредном  газдинству,  у  

случају  пољопривредног  удружења,  задруге максимално 100.000,00 динара. 

Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).  

 

- Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију:   Изградња  стакленика  и  

набавка  опреме  и/или  материјала  за  повртарску производњу и производњу јагодастог 

воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном 

простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних 

вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање пластеника, 

система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/одводњавање  и  ђубрење  

водотопивим  ђубривима  и  столова  за  производњу расада) за пластенике и стакленике, 

шифра инвестиције: 101.3.4. 

 

1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства. 

2. Да је подносилац Захтева овлашћени представник пољопривредног удружења или 

задруге. 

3. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији 

града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева. 
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4. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 01.11.2015. па до утрошка 

опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  а најкасније 

до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава. 

5. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се 

додељују подстицајна средства Фонда за развој пољопривреде града Лесковца. 

6. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

- Потребна документација: 

1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Фонда за развој пољопривреде). 

2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

(оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева). 

3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних 

газдинстава (оригинал наувид). 

4. Копија Решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредног удружења или 

задруге (оригинал на увид). 

5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид). 

6. Копија потврде/карице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства 

(оригинал на увид). 

7. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015., па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава, на име 

подносиоца Захтева. 

8.  Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015.,па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   

а најкасније до дана затварања Конкурсаза доделу подстицајних средстава , на име  

пољопривредног удружења или задруге. 

       9. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у системи ПДВ-а (није 

у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о 

трансакцији на име куповине робе. 

       10. Оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе, за пољопривредне удружења 

и задруге (са рачуна удружења/задруге на рачун продавца). 

     11. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид. 

     12. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања 

гарантног листа. 

13. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

 

Напомена: Максимални  износ  износиће  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  

куповине  опреме,  односно  максимално  75.000,00  динара  по  једном регистрованом  

пољопривредном  газдинству,  односно   максимално  75.000,00 динара за удружење и задруге.  

Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).  

Висина подстицаја за набавку полиетиленске фолије за покривање пластеника не може бити 

већи од 60,00 динара без обрачунатог ПДВ по 1м² подигнутог пластеника односно од 30% до 

50% прихватљивих трошкова. 

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ КОЈУ ЋЕ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА СУБВЕЦИОНИСАТИ 
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- Систем за наводњавање, 

- Фолије за сенчење, 

- Полиетиленска фолија за покривање пластеника 

- Малч фолија; 

- Пумпа; 

 

- Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију:  Набавка машина за обраду 

земљишта, шифра инвестиције: 101.4.4. 

 

1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства. 

2. Да је подносилац Захтева овлашћени представник пољопривредног удружења или 

задруге. 

3. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији 

града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева. 

4. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 01.11.2015. па до утрошка 

опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније 

до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.  

5. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се 

додељују подстицајна средства Фонда за развој пољопривреде града Лесковца. 

6. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

 

- Потребна документација: 

1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Фонда за развој пољопривреде). 

2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

(оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева). 

3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава 

(оригинал на увид). 

4. Копија Решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредног удружења или 

задруге (оригинал на увид). 

5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид). 

6. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства 

(оригинал на увид). 

7. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015., па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава, на име 

подносиоца Захтева. 

8. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015., па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава, на име 

пољопривредног удружења или задруге. 

9. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у системи ПДВ-а 

(није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из 

банке о трансакцији на име куповине робе. 

10. Оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе, за пољопривредне 

удружења и задруге (са рачуна удружења/задруге на рачун продавца). 
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11. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид. 

12. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања 

гарантног листа. 

13. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

Напомена: Максимални  износ  износиће  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  

куповине  опреме,  односно  максимално  75.000,00  динара  по  једном регистрованом  

пољопривредном  газдинству,  односно   максимално  75.000,00 динара за удружење и задруге.  

Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).  

 

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ  КОЈУ ЋЕ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕЦИОНИСАТИ 

 

- Дрљаче; 

- Копачица; 

- Култиватор; 

- Нагртач; 

- Плуг; 

- Подривач; 

- Ротофреза; 

- Сетвоспремач; 

- Тањирача; 

- Тилер; 

- Тракторска ситнилица за обраду земљишта; 

- и друге које служе за обраду земљишта. 

 

- Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Набавка сејалица, шифра 

инвестицје: 101.4.5. 

 

1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства. 

2. Да је подносилац Захтева овлашћени представник пољопривредног удружења или 

задруге. 

3. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији 

града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева. 

4. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 01.11.2015. па до утрошка 

опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније 

до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава. 

      5. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују 

подстицајна средства Фонда за развој пољопривреде града Лесковца. 

6. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

- Потребна документација: 

1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Фонда за развој пољопривреде). 

2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

(оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева). 

3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних 

газдинстава (оригинал наувид). 
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4. Копија Решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредног удружења или 

задруге (оригинал на увид). 

5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид). 

6. Копија потврде/карице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства 

(оригинал на увид). 

7. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015., па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава, на име 

подносиоца Захтева. 

8. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015., па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава, на име 

пољопривредног удружења или задруге. 

9. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у системи ПДВ-а 

(није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из 

банке о трансакцији на име куповине робе. 

10. Оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе, за пољопривредне 

удружења и задруге (са рачуна удружења/задруге на рачун продавца). 

11. Копија гарантног листа за купљену робу, оригинал на увид. 

12. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања 

гарантног листа. 

13. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

Напомена: Максимални  износ  износиће  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  

куповине  опреме,  односно  максимално  75.000,00  динара  по  једном регистрованом  

пољопривредном  газдинству,  односно   максимално  75.000,00 динара за удружење и задруге.  

Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).  

 

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ  И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕЦИОНИСАТИ 

 

 

- Сејалица 

 

- Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију:  Набавка  прскалица  за  

прихрану  и  заштиту  биљака  од  болести,  штеточина  и корова, шифра инвестиције: 

101.4.6.  

 

1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства. 

2. Да је подносилац Захтева овлашћени представник пољопривредног удружења или 

задруге. 

3. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази икористи на територији града 

Лесковца на газдинству подносиоца Захтева. 

4. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 01.11.2015. па до утрошка 

опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  а најкасније 

до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава. 
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5. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се 

додељују подстицајна средства Фонда за развој пољопривреде града Лесковца. 

6. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

- Потребна документација: 

 

1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Фонда за развој пољопривреде). 

2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

(оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева). 

3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних 

газдинстава (оригинал наувид). 

4. Копија Решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредног удружења или 

задруге (оригинал на увид). 

5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид). 

6. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства 

(оригинал на увид). 

7. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015., па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава, на име 

подносиоца Захтева. 

8. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015., па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава, на име 

пољопривредног удружења или задруге. 

9. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у системи ПДВ-а 

(није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из 

банке о трансакцији на име куповине робе. 

10. Оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе, за пољопривредне 

удружења и задруге (са рачуна удружења/задруге на рачун продавца). 

11. Копија гарантног листа за купљену робу, оригинал на увид.  

12. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања 

гарантног листа. 

13. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

Напомена: Максимални  износ  износиће  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  

куповине  опреме,  односно  максимално  75.000,00  динара  по  једном регистрованом  

пољопривредном  газдинству,  односно   максимално  75.000,00 динара за удружење и задруге.  

Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).  

 

 

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ  КОЈУ ЋЕ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕЦИОНИСАТИ 

 

 

- Прскалице ( за ратарску производњу). 
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- Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Набавка опреме за 

пчеларство, шифра инвестиције: 101.5.2. 

 

1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства. 

2. Да је подносилац Захтева овлашћени представник пољопривредног удружења или 

задруге. 

3. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази икористи на територији града 

Лесковца на газдинству подносиоца Захтева. 

4. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 01.11.2015. па до утрошка 

опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније 

до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава. 

      5.  Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују       

подстицајна средства Фонда за развој пољопривреде града Лесковца. 

      6.  Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа 

јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

- Потребна документација: 

 

1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Фонда за развој пољопривреде). 

2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

(оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева). 

3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних 

газдинстава (оригинал наувид). 

4. Копија Решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредног удружења или 

задруге (оригинал на увид). 

5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид). 

6. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства 

(оригинал на увид). 

7. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015., па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава, на име 

подносиоца Захтева. 

8. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.11.2015., па 

до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  

а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава, на име 

пољопривредног удружења или задруге. 

9. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у системи ПДВ-а 

(није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из 

банке о трансакцији на име куповине робе. 

10. Оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе, за пољопривредне 

удружења и задруге (са рачуна удружења/задруге на рачун продавца). 

11. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид. 

12. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања 

гарантног листа. 

13. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  
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Напомена: Максимални  износ  износиће  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  

куповине  опреме,  односно  максимално  75.000,00  динара  по  једном регистрованом  

пољопривредном  газдинству,  односно   максимално  75.000,00 динара за удружење и задруге.  

Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).  

 

 

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ КОЈУ ЋЕ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА СУБВЕЦИОНИСАТИ 

 

 

- Кошнице; 

- Центрифуге; 

- Електрични отклапач саћа;  

- Каде (корита) за отклапање саћа; 

- Електричне пумпе и пунилице за мед;  

- Топионици за восак; 

- Електрични декристализатор; 

- Канте прохром. 

 

У оквиру МЕРЕ  ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗИНСТАВА,  ШИФРА МЕРЕ 101, једно регистровано 

пољопривредно газдинство, може максимално  да  оствари  150.000,00  динара,  удружење  

или  задруга  максимално 150.000,00 динара. 

Минимални збирни износ рачуна са којима ће подносилац захтева моћи да 

конкурише по једној шифри инвестиције код Фонда за развој пољопривреде града 

Лесковца износи 10.000,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 

Управни Одбор Фонда за развој пољопривреде града Лесковца доноси Одлуку о 

усвајању Извештаја и од Градског Већа Града Лесковца тражи сагласност на донешену Одлуку 

и Извештај. Након добијене сагласности од Градског Већа  Фонд за развој пољопривреде града 

Лесковца ће склопити уговоре са прецизираним правима и обавезама за кориснике средстава.  

 

Крајњи корицници су: 

- активна регистрована пољопривредне газдинства – физичка лица пољопривредни 

произвођачи; 

- активна регистрована пољопривредна – удружења, задруге 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА, ШИФРА МЕРЕ 201.3. 

 

- ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ – 

 

1. Да  је  уписан  у  Регистар  пољопривредних  газдинстава  у  складу  са Правилником о 

начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава 
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2. 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,  осим подстицаја  у  складу  са  

посебним  прописом  којим  се  уређује  кредитна подршка регистрованим 

пољопривредним газдинствима; 

3. У случају када корисник није власник катастарских парцела и објекта који су предмет 

инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право  закупа,  

односно  коришћења  на  основу  уговора  закљученог  са закуподавцем  физичким  

лицем  или  министарством  надлежним  за  послове пољопривреде на период закупа, 

односно коришћења од најмање пет година почев  од  календарске  године  за  коју  се  

подноси  захтев  за  коришћење подстицаја;  

4. Уколико је корисник правно лице, мора бити у активном статусу и уписан у регистар 

привредних субјеката.  

5. Да се регистровано пољопривредно газдинство, удружење, задруга налази на 

територији  града  Лесковца  и  да  подносилац  захтева  има  боравиште  на територији 

града Лесковца. 

6. Подносилац захтева може да поднесе само један захтев у оквиру мере у току трајања 

Конкурса за доделу подстицајних средстава. 

 

 

- СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ – 

 

1. Да корисник има закључен уговор са овлашћеном контролном организацијом за 

контролу и сертификацију органске производње (у периоду конверзије или у већ 

уведеном органском производном статусу); 

2. Да корисник обавља производњу у складу са прописима којима се уређује органска 

производња; 

 

 

- Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Контрола и сертификација, 

шифра инвестиције 201.3.2. 

 

1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства. 

2. Да је подносилац Захтева овлашћени представник пољопривредног удружења или 

задруге. 

3. Да подносилац Захтева  има закључен уговор са овлашћеном контролном 

организацијом за контролу и сертификацију органске производње (у периоду 

конверзије или у већ уведеном органском производном статусу); 

4. Да се подносилац захтева бави органском пољопривредном производњом или да је 

пољопривредна производња у процесу конверзије на територији града Лесковца. 

5. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

- Потребна документација: 

1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Фонда за развој пољопривреде). 

2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

(оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева). 

3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних 

газдинстава (оригинал наувид) за текућу годину. 
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4. Копија Решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредног удружења или 

задруге (оригинал на увид) за текућу годину. 

5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), за 

текућу годину. 

6. Копија уговора са овлашћеном организацијом за контролу и сертификацију 

производње хране по методама органске пољопривреде (оригинал на увид). 

7. Рачун овлашћене организације за контролу и сертификацију производње хране, не 

старији од 01.01.2016. године, са доказом о извршеном плаћању (извод) или оригинални 

готовински рачун са оригиналним фискалним исечком. 

8. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од три месеца.  

 

Напомена: Максимални износ износиће до 100% од прихватљивих трошкова, односно од 

вредности рачуна за увођење сертификата о органској производњи, као и извршене контроле 

(прихватљиве су максимално две контроле у току једне календарске године) потребне у 

периоду конверзије и увођење у процес сертификоване органске производње,  или од 

вредности уговора  склопљеног са овлашћеном организацијом за контролу и сертификацију 

производње хране по методама органске пољопривреде, максимално 70.000,00 динара по 

једном регистрованом пољопривредном газдинству, удружењу или задрузи. Приликом 

обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ). 

 

 На основу члана 11. Закона о органској производњи (,,Службени гласник РС”, број 30/10),  

Министар пољопривреде и заштите животне средине утврђује 

СПИСАК 

овлашћених контролних организација за обављање 

послова контроле и сертификације у органској 

производњи за 2016. годину 

-Објављен у ,,Службеном гласнику Републике Србије”, број 109/15 од 25. децембра 2015. 

године- 

 

1. Послове контроле и сертификације у органској производњи за 2016. годину обављају 

следеће контролне организације:  

 

1) ,,CONTROL UNION DANUBE” д.о.о. Београд, Охридска 11/2;  

2) ,,CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA” д.о.о. Београд, Змаја од Ноћаја 11;  

3) ,,ECOCERT BALKAN” д.о.о. Београд, Главна 13 М/III;  

4) ,,ECOVIVENDI” д.о.о. Београд, Воје Вељковића 5/III;  

5) ,,ETKO PANONIJA” д.о.о. Нови Сад, Трг слободе 3/III;  

6) ,,ORGANIC CONTROL SYSTEM” д.о.о. Суботица, Трг цара Јована Ненада 15/I;  

7) ,,TMS CEE” д.о.о. Београд, Рудничка 2.  

 

Овај списак објавити у ,,Службеном гласнику Републике Србије”. Број: 011-00-01938/2015-09 

МИНИСТАР  

У Београду, 21. децембра 2015. године  

 

Крајњи корисници средстава ове мере су регистровани пољопривредни произвођачи – 

физичка лица и удружења/задруге пољопривредних проиувођача који су заинтересовани да 

започну органску пољопривредну производњу, као и произвођачи који су започели процес 

органске пољопривредне производње 2013., 2014. и 2015. године (произвођачи чија је 
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производња у периоду конверзије и налазе се у поступку издавања сертификата, и произвођачи 

који имају сертификовану биљну производњу) и регистровани пољопривредни произвођачи – 

физичка лица и удружења/задруге пољопривредних произвођача који се већ баве органском 

пољопривредном производњом. 

 

 

 

 

 

 

 

 *  * * 

 

 

  Подносилац Захтева за подстицајна средства Фонда за развој пољопривреде града 

Лесковца, може на основу Конкурса за доделу подстицајних средстава, за једну од претходно 

наведених мера из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за град Лесковац за 2016. годину и Програма рада са финасијским планом 

Фонда за развој пољопривреде града Лесковца за 2016. годину  да поднесе само један захтев.  

  Захтев са пратећом документацијом потребно је доставити лично  уз личну карту у 

Агенцији за локални економски развој града Лесковца. 

На предлог Управног одбора Фонда за развој пољопривреде града Лесковца директор 

Агенције за локални економски развој формира Комисију за реализацију Конкурса за доделу 

подстицајних средстава. 

Комисија формирана од упошљеника Агенције за локални економски развој - сектор за 

пољопривреду ће вршити проверу документације у смислу комплетности, административне 

усаглашености, прихватљивости. 

 

Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради 

утврђивања да ли је потпун и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. После 

административне провере Комисија врши контролу на лицу места предмета захтева. 

 

Комисија је дужна да на лицу места сачини Комисијски записник. 

 

Уколико има примедби констатују се у записнику. 

 

Укилко подносилац захтева одбије да потпише Комисијски записник, Комисија то 

констатује и наводи разлоге. 

 

Подносилац захтева је дужан да сарађује са Комисијом и омогући несметан рад 

Комисији. 

Уколико одбије несметан увид или ускрати сарадњу Комисија обуставља поступак. 

 

После административне контроле и контроле на лицу места, Фонду ће од стране 

Комисије бити поднет Извештај по систему првопристиглих захтева, саставни део Извештаја 

су и новчани износи на које су подносиоци захтева остварили право.  
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Управни одбор Фонда за развој пољопривреде града Лесковца задржава право да 

подносиоцу Захтева затражи додатну документацију као доказ за коришћење подстицајних 

средстава из напред наведеног Конкурса. 

 

Подносиоци Захтева који не испуњавају услове Конкурса за доделу подстицајних 

средстава (утврђено на основу Извештаја који је поднела Комисија), биће од стране Управног 

одбора Фонда за развој пољопривреде града Лесковца обавештени писаним путем. 

Подносиоци захтева обавештени писаним путем који не испуњавају услове из Конкурса за 

доделу подстицајних средстава могу изјавити жалбу  Управном одбору фонда за развој 

пољопривреде града Лесковца писаним путем у року од 8. дана од дана добијања Обавештења. 

Одлуку о жалби доноси Управни одбор фонда за развој пољопривреде града Лесковца у року 

од 15. дана од пријема жалбе. Одлука по жалби коју доноси Управни одбор фонда за развој 

пољопривреде града Лесковца је коначна. 

 

Управни одбор Фонда доноси Одлуку о усвајању Извештаја и од Градског већа града 

Лесковца тражи сагласност на донешену Одлуку и Извештај. Након добијене сагласности од 

Градског већа   Фонд ће   склопити уговор  са прецизираним правима и обавезама за кориснике 

подстицајних средстава и извршиће уплату на назначени жиро рачун.  

 

    Корисници средстава Фонда су дужни: 

- Фонду за развој пољопривреде града Лесковца омогући несметану контролу предметне 

инвестиције, 

- да предметну инвестицију не отуђи пет година, 

- да средства користе за намене за које су средства одобрена.  

Уколико дође до промене намене, корисник је дужан да у најкраћем могућем року 

обавести Управни Одбор Фонда за развој пољопривреде града Лесковца, који ће у зависности 

од случаја одлучивати о евентуалном повраћају средстава. 

     Висина и проценат подстицајних средстава који ће се пољопривредним произвођачима, 

удружењима, задругама пласирати преко Фонда за развој пољопривреде града Лесковца, 

зависиће од остварења финансијског плана Фонда, укупног броја поднетих Захтева за 

подстицајна средства, односно укупног износа подстицајних средстава тражени Конкурсом. 

     Олуку о додели подстицајних средстава доноси Градско Веће, на предлог Управног 

одбора, а на основу записника(Извештаја) Комисије са терена. 

О динамици и начину исплате подстицајних средстава одлучиваће Управни Одбор 

Фонда за развој пољопривреде града Лесковца након завршетка Конкурса за доделу 

подстицајних средстава и зависиће од прилива из буџета града Лесковца. 

  

О изменама и допунама Конкурса за доделу подстицајних средстава  Фонда за развој 

пољопривреде града Лесковца, по Програму рада са финансијским планом за 2016. годину и 

по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за град Лесковац за 2016. годину, одлучује Управни Одбор Фонда за развој 

пољопривреде града Лесковца. 

 

   Конкурс ће бити објављен на сајту Агенције за локални економски развој града 
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Лесковца www.aler.rs, све потребне информације можете добити у Агенцији за локални 

економски развој града Лесковца Трг револуције 45, зграда осмоспратнице, средњи улаз, II 

спрат, канцеларије бр. 8,12 и 14. или на телефон 016 216 961. 

 

 

 

 

 

У Лесковцу,                                                                              Председник Управног одбора Фонда  

дана: 27.07.2016. године                                                     за развој пољопривреде града Лесковца 

                                                                                                                    Весна Николић 

                                                                                                   

_______________________________ 
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