На основу тачке 2.1.12. Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Лучани који је Скупштина општине Лучани донела на седници
одржаној 05.06.2018.године, број: 06-35-11/2018-I а по претходно прибављеној Сагласности
Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде број:320-00-3309/2018-09 од
16.05.2018.године и на основу члана 90. Статута општине Лучани (Службени гласник општине
Лучани број 4/14),
Председник општине Лучани , дана 20. јуна 2018.године расписујe
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ У
2018 ГОДИНИ

-

-

Предмет Конкурса:
бесповратни подстицаји за пољопривреду општине Лучани у 2018. години (Табела 1.)
ближе уређивање услова и начина коришћења подстицаја за пољопривреду
услови за остваривање права на подстицаје
потребна документација, рок за подношење З а х т е в а и друге потребне информације за
коришћење подстицаја
избор корисника средстава за реализацију Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лучани за 2018. годину.
Текст Конкурса биће објављен на огласној табли Општинске управе општине Лучани у
Лучанима и у Гучи, у Службеном гласнику општине Лучани и на званичном сајту
општине Лучани www.lucani.rs

 Табела 1. Бесповратни подстицаји за пољопривреду у 2018. години:
Шифра
101.1.1.
101.1.3.
101.4.1.
101.4.28.
104.1.

Назив
Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса:

Интезитет помоћи
3.250.000,00

говеда, оваца и коза
Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми,
укључујући све елементе, материјале и инсталације
Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и
подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове
лозе
Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева
Улагање у заштиту од елементарних непогода,
неповољних климатских прилика и катастрофалних

1.500.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
1.830.000,00

104.3.
601.1.

догађаја
Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада,
расадника и животиња
Нaбавка хране и ветеринарске услуге за остављену женску
и мушку телад

2.800.000,00
7.200.000,00

Услови за остваривање права на подстицаје
Захтев за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2018. годину (у
даљем тексту: Захтев) за инвестиције могу поднети регистрована пољопривредна газдинства,
чланови регистрованих пољопривредних газдинстава , регистрованa удружења, предузетници,
правна лица регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинстава са територије
општине Лучани која су у активном статусу у складу са Правилником о упису у регистар
пољопривредних газдинстава и обнови регистрације.
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која када се ради о набавци
квалитетних приплодних грла говеда млечних раса, на крају инвестиције поседују у свом
власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних
раса, односно прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која када се ради о набавци
квалитетних приплодних грла оваца/коза, на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно
у власништву члана 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза.
Старост јуница за приплод мора бити од 14 до 30 месеци, старост квалитетних приплодних
грла крава до 4 године и за квалитетна приплодна грла оваца/коза која морају бити старија од 6
месеци у моменту издавања рачуна о набавци или неког другог доказа о набављеној инвестицији
(Уговор). Грла која су предмет подстицаја морају бити познатог порекла и под контролом основне
одгајивачке организације.
Набавка квалитетних приплодних грла јуница млечних раса субвенционисаће се до 50%
вредности инвестиције (без ПДВ-а), а максимални износ субвенције је 60.000,00 динара по грлу
Износ подстицаја по кориснику за набавку кавалитетних приплодних грла крава млечних раса
је 50% (без ПДВ-а) , а максимални износ субвенције је 60.000,00 динара по грлу.
Износ подстицаја у односу на укупну вредност прихватљивих трошкова у оквиру инвестиције
за набавку квалитетних приплодних грла оваца/коза је 50% од укупне вредности реализоване
инвестиције, максималан износ субвенције је 80.000,00 динара (без ПДВ-а).
Када се ради о набавци опреме за мужу, лактофриза прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ1 - 19
млечних крава;
Износ подстицаја у односу на укупну вредност прихватљивих трошкова у оквиру инвестиције
за куповину опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе,
материјале и инсталације је 50% од укупне вредности реализоване инвестиције, максималан износ
субвенције је за куповину опреме за мужу је до 50.000,00 РСД без урачунатог ПДВ-а.

Износ подстицаја у односу на укупну вредност прихватљивих трошкова у оквиру инвестиције
подизање нових производних или матичних засада воћних врста вршиће се кроз 50%
суфинанасирања по набављеној садници, максималан износ субвенције је 30.000,00 динара по
једном кориснику без урачунатог пореза на додатну вредност.
У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са
наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, прихватљиви корисници су пољопривредна
газдинства која имају, на крају инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа
другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе.
За набавку система за наводњавање ( пумпе за наводњавање, агрегата за покретање пумпи,
цеви за наводњавање, филтери, помоћна опрема за наводњавање и орошавање, систем кап по кап,
прскалице, распрскивачи, орошивачи, цистерне за наводњавање) прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која имају на крају инвестиције мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља,
односно мање од 5 ха другог воћа, односно 0,1- 50 ха цвећа, 0,2-100 ха винове лозе.
Интезитет помоћи за набавку пумпе за наводњавање, агрегата за покретање пумпи, цеви за
наводњавање, филтери, помоћна опрема за наводњавање и орошавање, систем кап по кап,
прскалице, распрскивачи, орошивачи, цистерне за наводњавање (прикључна машина) по једном
кориснику је 50% до 50.000,00 динара без урачунатог пореза на дату вредност.
За свако осигурано пољопривредно газдинство вршиће се повраћај у износу до 30% и
максималном износу до 10.000,00 РСД од износа премије осигурања, без урачунатог пореза на
додатну вредност, по редоследу достављања захтева до утрошка планираних средстава.
Свако пољопривредно газдинство које остави да гаји од уматичених грла јуница првотелки са
наших простора уматичено теле има право на повраћај средстава до максимално 12.000,00 динара
без ПДВ-а, за набавку хране за 10 месеци у 2018. години и повраћај средстава за ветеринарске
услуге. Услов за повраћај је тај да газдинство не отуђи до три године женско уматичено теле а
мушко до највише годину дана. Интезитет помоћ и је 100%. А од увезених квалитетних приплодних
уматичених грла јуница првотелки које су набављене ван територије општине Лучани за купљену
сточну храну и ветеринарске услуге до 10 месеци је максимално до 36.000,00 РСД по једно грлу.
Потребна документација, рокови и начин пријављивања на Конкурс:
Потребна документација којом се доказује испуњеност услова за остваривање права на
подстицаје:
1. Захтев за коришћење подстицаја (Писарница општине Лучани у Лучанима и у Гучи);
2. фотокопија Потврде о упису активног статуса у регистру пољопривредних газдинстава за
2018.годину (Управа за трезор);
3. важећа фотокопија личне карте подносиоца захтева;
4. изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, као и да
најмање 3 године (краве, јунице) односно 2 године (приплодне овце) неће отуђити предмет
инвестиције и да ће у том периоду предмет наменски користити (Изјава је у склопу Захтева)
5. фотокопија броја наменског рачуна пољопривредног газдинства;
6. копија пасоша купљене животиње и копија извода из матичне евиденције за предметно грло

7. оригинал или фотокопија издатог рачуна који гласи на име или извод и налог за плаћање
оверен од стране банке ако је плаћање извршено безготовински или готовински оверена
изјава и оверен уговор о купопродаји за набавку квалитетних приплодних грла
8. уверење о здравственом стању животиње;
9. извештај о стању грла на домаћинству издат од стране ординирајуће ветеринарске станице;
10. потврда из матичне службе о врсти и броју уматичених грла на газдинству
11. потврда о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода (зграда Начелства у
Гучи);
12. извод биљне структуре из регистра пољопривредних газдинства које издаје Управа за
трезор за 2018. Годину;
13. сертификат о здравственој исправности садног материјала;
14. фискални рачун, отпремница, гарантни лист за дату инвестицију;
Напомена: Документа која се достављају уз захтев за коришћење подстицаја морају да гласе на
подносиоца захтева или члана пољопривредног регистрованог газдинства и прилажу се у оргиналу
или копији (у случају копија оригинали се прилажу на увид).
Рокови и пријављивање на Конкурс:
Захтеви за доделу подстицајних средстава подносе се на обрасцима који су одштампани за ову
намену и исти се могу преузети на писарници општине Лучани, у канцеларији број 3 у Лучанима и на
писарници у згради Начелства у Гучи.
Попуњавањем захтева за коришћење подстицаја уз који се прилаже документација подносе се на
шалтеру писарнице Општинске управе општине Лучани од дана објављивања Конкурса до
30.11.2018.године, односно до утрошка планираних средстава.
Захтеви за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2018. годину важе од
01.12.2017.године до 30.11.2018.године.
По благовременом, уредном захтеву поднетом од стране овлашћеног лица (прихватљивог
корисника), Општинска управа општине Лучани, односно Одељење за привреду и локални
економски развој, у поступку по прописима којима се уређује општи управни поступак, утврђује право
и износ средстава, у складу са законом и подзаконским актима којима се регулишу подстицаји у
пољопривреди и руралном развоју и овим програмом.
По коначном решењу, општина Лучани са корисником средстава закључује уговор о додели
средстава подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Лучани, којим се регулишу међусобна права.
На основу уговора о додели средстава подршке, Општинска управа општине Лучани, преко
Одељења за финансије, на текући рачун корисника, односно регистрованог пољопривредног
газдинства, уплаћује износ утврђених средстава.
Исплата по овој мери врши се по редоследу пристизања позитивно решених захтева, до
утрошка предвиђених средстава
Комисија именована од стране Председника општине обилазиће терен и вршити проверу
исправности.

Све додатне информације у вези са конкурсом могу се добити путем телефона 032/515-0604
032/854-508 и 064/8115718 у општинској управи у Лучанима и Гучи.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Лучани
У Лучанима, 20.06.2018.године, број: 77/2018-I

