Председник Комисије за инплементацију Програма подршке пољопривреди и
руралном развоју општине Лебане за 2017 год. и на основу Одлуке о буџету општине
Лебане за 2017. годину, а по претходно прибављеној сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-0351/2017 од 03.02.2017 године, на
свом састанку одржаном 08.03.2017 године - расписује:
КОНКУРС
За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2017. годину
Општи услови конкурса за све подстицаје:
- Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство са територије општине
Лебане са активним статусом минимум последње 2 календарске године
регистровано код Управе за трезор, филијала Лесковац, експозитура Лебане, у
складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства („Службени
гласник РС“ бр. 17/2013);
- Да један исти корисник може остварити подстицаје само по једном основу или из
Програма општине или од стране Министарства пољопривреде;
- Да су поред општих услова из Програма испунили и посебне услове конкурса који
су дефинисани Правилником о расподели подстицаја;
- Да је предмет инвестиције реализован после 01. марта 2017. године;
- Корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама,
кредитима и другим врстама помоћи које је општина Лебане давала у протеклом
периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Лебане, по
било ком основу, немају право да конкуришу.
Напомена: Комисија ће одбацити све захтеве по редоследу пристизања, осим првог,
ако су у оквиру исте кућне заједнице регистрована два или више газдинства.
Мере аграрне политике
1. Регреси;
2. Кредитна подршка ;
3.Мера руралног развоја;
4. Посебни подстицаји.

Кредитна подршка кроз директна плаћања:

Мера

Шифра мере

Мере подршке/инвестиције

100.2

Кредитна подршка

Шифра
инвестиције

Листа могућих инвестиција у оквиру мере
Суфинансирање камате за пољопривредне кредите

100.2.1

(краткорочне и дугорочне)
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

100.1.1

Преглед мера подршке руралном развоју:
А. ППДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ППЉППРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ
КПНКУРЕНТНПСТИ
Шифра мере

Мера подршке / инвестиција

Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава

Мера

101
Шифра
инвестиције
101.1.1.

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

Набавка квалитетних
сименталског говечета

приплодних

јуница

млечних

раса

или

Изградња објеката за смештај животиња и набавка опреме за

101.1.2. наведене објекте (опрема за изђубравање, опрема за напајање, за
вентилацију, опреме за мужу, исхрану животиња, итд.)

Сектпр
Млекп

101.1.3. Изградња објекта за складиштење хране за животиње
101.1.4. Изградња објеката за складиштење /чување млека
101.1.5. Изградња објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака

101.1.6.

Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и
складиштење концентроване и кабасте сточне хране на газдинству
(сено, силажа, сенажа, итд.)

101.1.7.

Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и апликацију
стајњака

101.1.8.

Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у
слободном и везаном систему држања

101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу
101.1.10. Набавка опреме за хлађење и складиштење млека

101.1.11.

Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за обновљиве
изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у соларне
електране, електране на биомасу, даљинске системе грејања,
котлови за сагоревање биомасе

101.2.1. Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса
101.2.2. Изградња и опремање објеката за смештај животиња
101.2.3.

Изградња објеката/просторија за складиштење концентроване и
кабасте сточне хране (сено, силажа, сенажа, итд)

101.2.4.

Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и
дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству
(сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и термо – појилице

Сектпр
Месп

Изградња објеката за манипулацију, одлагање и примену стајњака у
затвореног
држања
на
фармама
и
набавка
опреме/механизације за ове сврхе

101.2.5. случају

101.2.6.

Изградња боксова за држање крмача, прасилишта и одгајалишта за
прасад

101.2.7.

Инвестиције у изградњу постројења за обновљиве изворе енергије
за сопствену потрошњу: посебно у соларне електране, електране на
биомасу, даљинске системе грејања, котлови за сагоревање
биомасе

101.3.1.

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

101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера,
подривача и машина за резидбу, тарупирање и бербу

101.3.3.

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

Сектпр
Впће, грпжђе,
ппврће
(укључујући
печурке) и цвеће

измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме;
набавка система кап по кап; набавка пластичних фолија,
агротекстила и прскалица за наводњавање)

101.3.4.

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

101.3.5.

Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа,
садног материјала и поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача
већег капацитета, хладњача за дугорочно складиштење производа;
изградња хладњача и капацитета за чување и припрему за
отпремање садног материјала; изградња центара за скупљање и
припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште са хладњачама мањег
капацитета, као и за набавку опреме за припрему воћа, грожђа и
поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка машина за
прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање
производа, као и набавка палета за дугорочно складиштење
производа

101.3.6.

Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за обновљиве
изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у соларне
електране, електране на биомасу, даљинске системе грејања,
котлове за сагоревање биомасе, измењивачке пумпе и сл.

101.4.1. Набавка трактора за ратарску производњу
101.4.2. Набавка комбајна за жетву и бербу
Сектпр

101.4.3. Набавка прикључних машина за жетву и бербу

Остали усеви
(житарице,
индустријскп,
арпматичнп и
зачинскп биље и
др.)

101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта
101.4.5. Набавка сејалица
101.4.6.

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

101.4.7.

Набавка опреме за утврђивање услова чувања и утврђивање
квалитета зрнастих производа

101.4.8. Изградња и опремање складишта за чување зрнастих производа

101.4.9. Изградња сушара за индустријско, зачинско и лековито биље

101.4.10.

Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за обновљиве
изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у соларне
електране, електране на биомасу, даљинске системе грејања,
котлове за сагоревање биомасе

101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава
Сектпр
Пчеларствп

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство
101.5.3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава
101.5.4. Изградња објеката за производњу меда

103

Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних производа

103.1.1

Изградња објеката за прераду млека и производњу млечних производа

103.1.3

Набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и
паковање млека и производа од млека

103.3.1

Изградња објеката за прераду

103.3.2

Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и поврћа, као и
њихових производа

103.3.3

Набавка нове опреме и уређаја зa зaмрзaвaњe воћа и поврћа, као и
њихових производа

103.3.4

Набавка нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и
стерилизацију производа

103.3.6

Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа,
грожђа и поврћа, као и њихових производа

103.3.7

Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за производњу вина,
ракија и других алкохолних пића

Управљаое Ризицима

104
104.1

Улагање у заштиту од елементарних непогода,
прилика и катастрофалних догађаја

104.2

Улагања у обнову пољопривредног земљишта и производног потенцијала
нарушеног елементарним непогодама, неповољним климатским приликама и
катастрофалним догађајима

104.3

Oсигурање усева,плодова,вишегодишњих засада, расадника и животиња

Мера

201.1.
Шифра
инвестиције

неповољних климатских

Пдрживп кпришћеое ппљппривреднпг земљишта
Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере

201.1.1. Одрживп управљаое земљиштем
201.1.2.

Заштита земљишта пд ерпзије

201.1.3. Унапређена примена дпбре ппљппривредне праксе (агрп –
мелипративне мере)

201.3.1

Садни и семенски материјал дозвољен за употребу у органској
производњи

201.3.2

Контрола и сертификација
Друге инвестиције које се односе на органску производњу а део су

201.3.3

свих осталих мера руралног развоја

201.4.1

Очување биљних генетичких ресурса

201.4.2

Очување животињских генетичких ресурса

Шифра мере

Ппдршка младима у руралним ппдручјима

303
Почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој
малих пољопривредних газдинстава

303.1

304

Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу
додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификација
системa квалитета хране, органских производа и производа са
ознаком географског порекла на газдинствима
Подршка брендирању производа и региона

304.1
Подршка за заштиту географског порекла производа

304.2
Подршка за заштиту имена производа

304.3

304.4

Подршка за увођење система квалитета

401

Подстицаји за спровођење одгајивачких програма ради остваривања
одгајивачких циљева у сточарству

402

Трансфер знаоа и развпј саветпдавства

1.) Премија за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада и животиња
износи 60% од укупно плаћене премије, а максимално 15.000,00 динара, без ПДВ-а,
по кориснику;
2.) Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) износи 100% од
планиране инвестиције а максимално 40.000,00 дин,без ПДВ – а по кориснику;
3.) Суфинансирање камате за пољопривредне кредите износи 100% од износа
доспеле камате а максимално 50.000 дин. на годишњем нивоу без ПДВ – а, по
коринику, исто за краткорочне и дугорочне кредите;

а. Подстицаји за сектор млеко и сектор месо у износу од 50% цене коштања
грла, максимално до 100.000,00 динара, без ПДВ-а, по кориснику;
б. Подстицаји за воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће у износу
од 50% цене коштања, максимално до 100.000,00 динара, без ПДВ-а, по кориснику, под
условом да корисник подстицаја има један производни засад на површини од најмање 0,10
ха за јагодичасто, односно најмање 0,20 ха за остало воће.
в. Подстицаји за остале усеве (житарице, индустријско, ароматично и
зачинско биље и др.) у износу од 50% цене коштања опреме, максимално до 70.000,00
динара, без ПДВ-а, по кориснику.
г. Подстицаји за пчеларство у износу од 50% цене коштања друштва и
опреме, максимално до 100.000,00 динара, без ПДВ-а, по кориснику.
д. Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за производњу вина,
ракија и других алкохолних пића у износу од 50% цене коштања, максимално до 70
000,00 динара, без ПДВ-а, по кориснику.
5.) Инвестиције у област прераде и маркетинга пољопривредних производа се
подстиче са 60% од укупних трошкова али не више од 40.000,00 динара ,без ПДВ – а,
по кориснику.
6.) Инвестиције у пројекте за управљање ризицима подразумева итензитет
помоћи је 100% од укупних трошкова, али не више од 100.000,00 динара, без ПДВ – а. по
кориснику.
4.)

7.) Инвестиције у одрживо коришћење пољопривредног земњишта подразумева
интензитет помоћи од 100% од укупних трошкова, али максимално до 100.000,00 динара
по кориснику,без ПДВ – а.
8.) Инвестиције у органску производњу подразумева интензитет помоћи 50% од
укупних трошкова, али не више од 50.000,00 динара по кориснику, без ПДВ – а.
9.) Инвестиције у очување биљних и животињских генетичких ресурса
интензитет помоћи је 40% од укупних трошкова, али максимално до 70.000,00 динара по
кориснику,без ПДВ – а.
10.) Подршка младима у руралним подручјима интензитет помоћи је 100% од
укупних трошкова, за пољопривредна газдинства која имају сву потребну комплетну
документацију али не више од 100.000,00 дин.по кориснику;
11.) Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу
додавања
вредности
кроз
прераду
као и увођење и сертификација системa квалитета хране, органских производа и
производа са ознаком географског порекла на газдинствима интензитет помоћи је 60%
од укупних трошкова, а максимално до 70.000,00 динара по кориснику.

ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ :

12.) Подстицаји за спровођење одгајивачких програма ради остваривања
одгајивачких циљева у сточарству 100% свих трошкова за извршене активности и
спроведене програме мера.
13.) Трансфер знања и развој саветодавства интензитет помоћи је 50% од укупних

трошкова, али максимално 60.000,00 динара по кориснику.

Посебни услови конкурса под тачком 1:
- поднео оверену копију полисе осигурања, односно потврду о плаћеној
премији у предвиђеном року;
Посебни услови конкурса под тачком 2:
- да је купио стоку са регистроване фарме;
- да има најмање 1,50 ха по условном грлу обрадивог пољопривредног
земљишта за производњу сточне хране;
- да има одговарајући објекат за смештај и чување купљених грла;
- да се у предходне 3 године бавило чувањем и одгојем домаћих животиња;
- прихватање здравствене контроле надлежне ветеринарске станице и
да је купљену стоку уписао у Централну базу података;
- парцеле, културе које се наводњавају уписане у регистар;
- уписао културе, грла и кошнице пчела (минимум 10 кошница) у регистар
у зависности од врсте подстицаја за које конкурише;
- да су парцеле на којима подиже производни засад уписане у регистар у
власништву или закупу на дужи временски период
Посебни услови конкурса под тачком 3:
- поднео оверену копију уговора о кредиту, односно план отплате кредита по
ануитетима отплате камате за текућу годину;
Прихватљиви трошкови код набавке система за наводњавање су сви
трошкови везани за набавку нових пумпи, уградња опреме за
наводњавање ( траке, црева кап по кап, вентили, доводно црево максималне
дужине до 300м ), цистерне и базени за акумулирање воде.
Неприхватљиви трошкови су трошкови обезбеђења воде, набавка гума,
тримера и набавка половне опреме.
Уз захтев за остваривање права на подстицаје прилажу се оригинали
или оверене фотокопије следећих докумената:
- фотокопија потврде о упису у регистар пољопривредног газдинства;
- фотокопија извода из регистра пољопривредног газдинства;
- фотокопија извода из регистра пољопривредног газдинства за биљну и
животињску производњу;
- уверење о измиреним доспелим јавним дажбинама издато од стране
Одељења за буџет, финансије и трезор – локална пореска администрација,
не старије од три месеца од дана подношења захтева;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- фотокопија картице личног наменског рачуна у банци;
- изјава да по неком другом основу није поднео захтев за средства по
програму (саставни део Конкурса ) или да није већ користио подстицаје од
стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине;

оригинал или оверена фотокопија пред-рачуна или рачун-отпремница на
име РПГ, коју одабере корисник, пред - рачуни издати у периоду од
01.03.2017. до затварања Конкурса;
- фотокопија гарантног листа ако је прописано издавање (за кориснике који
конкуришу за подстицаје под тачком 2.в.);
- декларација о квалитету садног материјала издата од произвођача коју
одабере корисник;
- фотокопија уверења Завода за запошљавање о незапослености;
- фотокопија пасоша за купљено грло на име подносиоца захтева (за
кориснике који конкуришу за подстицаје под тачком 2.а.);
- оригинал
потврда издата на основу матичног листа за квалитетно
приплодно грло од основне одгајивачке организације коју одабере
корисник (за кориснике који конкуришу за подстицаје под тачком 2.а.
- за предузетнике, правна лица, земљорадничке задруге и удружења
пољопривредних произвођача и прерађивача потребно је доставити и бизнис
план ради правдања уложених средстава и да би се видела оправданост
инвестиције (примерак бизнис плана се може преузети у просторијама
Службе за пољопривреду);
- царинска декларација – само ако је подносилац захтева директно извршио
увоз предмета инвестиције;
- За подстицаје које се односе на инвестиције у објекте из овог конкурса,
поред остале документације подноси се и:
- решење о грађевинској дозволи – за изградњу нових објеката намењених
складиштењу житарица и изградњу и проширење хладњача;
- решење о одобрењу извођења радова на грађењу – за реконструкцију или
адаптацију хладњача и објеката;
- решење о одобрењу извођења радова на грађењу – за набавку нове опреме
за објекте намењене складиштењу житарица и набавку нове опреме за
хладњаче;
- уговор са овлашћеним извођачем радова;
- употребну дозволу – за случај реализације инвестиције која је предмет
захтева до датума подношења захтева.
Обавезе корисника подстицаја:
Обавезе корисника подстицаја је да опрему користи са пажњом доброг домаћина и
да исту не може отуђити у року од пет година, као и да сву документацију која се
односи на исплату подстицајних средстава чува најмање пет година од дана
исплате подстицајних средстава. Ближе обавезе корисника биће дефинисане
Правилником о расподели средстава;
-

Подношења пријава:
- Сви обрасци пријаве могу се преузети у канцеларији бр. 28 Општинске
управе Лебане, сваког радног дана од 07-15 часова или са сајта општине;
- Пријаве са прописаном документацијом се достављају у запечаћеној
коверти и то: препоручено поштом на адресу: Општинска управа Лебане, Цара
Душана бр.116 или у Услужном центру Општинске управе са назнаком
„конкурс за доделу подстицајних средстава по Програму подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
2017.годину“, а на полеђини име, презиме и адресу подносиоца пријаве;
- непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Особа за контакт и информације Ненад Богдановић,843 – 710 или 060/ 64 64 038.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 30 ДАНА ОД ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА ЗАКЉУЧНО СА 10.04.2017
ОТВАРАЊЕ
ПРИСТИГЛИХ
ЗАХТЕВА
И
РАСПОДЕЛА
СРЕДСТАВА, ВРШИЋЕ СЕ У НАРЕДНИХ 15 ДАНА ОД ДАНА ЗАТВАРАЊА
КОНКУРСА О ЧЕМУ ЋЕ СЕ ВОДИТИ ЗАПИСНИК ЗА СВАКИ ЗАХТЕВ
ЗАСЕБНО ДО РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА.
ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА КАО И РАНГ ЛИСТА
БИЋЕ ЈАВНО ОБЈАВЉЕНА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ, НА САЈТУ ОПШТИНЕ И У САМОЈ СЛУЖБИ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ.
Конкурс је отворен од 10.03.2017 год. и објављен је на огласној табли СО-е Лебане,
сајту општине Лебане www.lebane.gov.rs, и месним канцеларијама.
СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
У Лебану:

_____________
_________________________

