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На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 

развоју («Сл. гласник РС»,бр.10/013,142/014, 103/015 и 101/16), члана 68. Статута 

општине Бајина Башта («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.2/2019), члана 35. став 

1. Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2021. годину («Сл.лист општине 

Бајина Башта», бр.20/2020)  и тачке 2.2. шифра мере 101. Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  општине Бајина 

Башта за 2021. годину 03 број 320-65/2021 («Сл.лист општине Бајина Башта», 

бр.6/2021), а по претходно прибављеној Сагласности Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде број: 320-00-05222/2021-09  од 31. маја 2021. године, 

Председница општине Бајина Башта, дана 16. августа  2021. године,  расписује 

 

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 

ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ И ПРИМАРНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА  У 2021. ГОДИНИ 

 

 

 

Предмет Јавног позива 

 

 

Члан 1. 

 

 

У складу са  тачком 2.2. шифра мере 101. Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја  општине Бајина Башта за 

2021. годину 03 број 320-65/2021 («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.6/2021), 

Председница општине расписује Јавни позив за подношење захтева за остваривање 

права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства 

за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству и примарне 

производње биљних култура  у 2021. години (у даљем тексту: Јавни позив). 

 

 

Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују право на подстицаје, 

условима и начину остваривања права на подстицаје, обрасцу захтева, 

максималним износима подстицаја по кориснику, висини укупних расположивих 

средстава по Јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која 

се подноси уз захтев, као и друге податке за спровођење Јавног позива. 
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Лица која остварују право на подстицаје 

 

 

Члан 2. 

 

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 

пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: 

 

1) физичко лице - носилац регистрованог пољопривредног газдинства са 

пребивалиштем и производњом на територији општине Бајина Башта 

 

 

 

Општи услови за остваривање права на подстицаје 

 

Члан 3. 

 

Лице из члана 2. овог Јавног позива остварује право на подстицај ако: 

 

1) је у Регистру пољопривредних газдинстава уписано као носилац 

регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу са 

пребивалиштем и производњом на територији општине Бајина Башта; 

 

2)  у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом 

биљних култура за које је инвестиција везана и/или у Регистру има пријављен 

одговарајући сточни фонд ( податке о врсти животиња и броју газдинстава (ХИД) 

на којем се држе или узгајају); 

 

3) за инвестицију за коју подноси захтев, не користи 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, потписивање изјаве да не постоји захтев за исто 

улагање у другим јавним фондовима; 

 

      4) је измирило доспеле обавезе по основу локалних јавних прихода на дан 

издавања Уверења од стране локалне пореске администрације; 

 

5) је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 

01. јануара 2021. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање 

права на подстицаје; 

 

6)  вредност инвестиције за коју се подноси захтев за остваривање права на 

подстицаје не може бити мања од  15.000,00 динара укључујући и ПДВ ; 
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7) је износ појединачног рачуна једнак или већи од 1.000,00 динара укључујући 

и ПДВ;  

                                                                              

8) по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за 

одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених овим 

Јавним позивом; 

 

9) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу 

Закона којим се уређују јавне набавке; 

 

10) подносилац захтева може поднети један или више захтева за подстицаје тј. 

може користити субвенције за једну или више различитих инвестиција из истог или 

различитих сектора у оквиру мера руралног развоја и остварити повраћај 

максимално до 200.000,00 динара по газдинству без обзира на вредност 

инвестиције. 

  

 

Предмет подстицаја 

 

 

Члан 4. 

 

Подстицаји  из члана 1. овог Јавног позива обухватају подстицаје за 

инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за унапређење 

примарне пољопривредне производње у сточарству и примарне производње 

биљних култура: 

 

СЕКТОР МЛЕКО : 

 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

101.1.1. Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: 

говеда, оваца и коза 

101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, 

укључујући све елементе, материјале и инсталације 

101.1.5. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и 

напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за 

припрему сточне хране; опрема и дозатори за 

концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; 

микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; 

101.1.8 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за 

пашњаке/ливаде 

101.1.9 Машине за примарну обраду земљишта 
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101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11 Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12 Машине за сетву 

101.1.13 Машине за заштиту биља 

101.1.17 Машине и опрема за наводњавање усева 

 

 

 ПРИХВАТЉИВИ КОРИСНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈУ  101.1.1. СУ 

ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КОЈА:  

  

 

- су извршила набавку квалитетних женских  приплодних грла млечне и 

комбиноване  расе говеда старости од 12 до 36 месеци у моменту издавања рачуна 

о набавци, а која су познатог порекла и под контролом основне одгајивачке 

организације и која ће користити за даљу репродукцију на свом газдинству најмање 

3 године од дана набавке. 

 

- на крају инвестиције у свом власништву или у власништву члана РПГ морају 

имати минимум 3 до максимум 100 квалитетних приплодних грла говеда 

млечних раса што доказују Потврдом о броју женских приплодних грла говеда 

издатом од стране Основне одгајивачке организације којој то газдинство припада. 

 

-  у случају угинућа или принудног клања квалитетног  приплодног грла нису 

дужна да врате подстицајна средства ако у року од 60 дана од дана угинућа или 

принудног клања исто пријаве и доставе доказ издат од стране надлежне 

ветеринарске службе, а у супротном су дужна да врате новац добијен    по основу 

субвенције за предметно грло са каматом и одузимањем права за коришћење 

подстицаја по основу субвенција у периоду од 3 године. 

 

 

 

ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈУ  101.1.1.  : 

 

 

-је  60 % од вредности реализоване  инвестиције на основицу без ПДВ-а; 

 

-максималан износ субвенције је 80.000,00 динара по грлу без обзира на вредност 

инвестиције; 

 

-повраћај средстава се може остварити за највише 2 грла. 
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 ПРИХВАТЉИВИ КОРИСНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ  101.1.3., 101.1.5., 

101.1.8., 1010.1.9., 101.1.10., 101.1.11., 101.1.12. и 101.1.13.  СУ 

ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КОЈА:  

 

-у свом власништву, односно у власништву члана РПГ поседују од 1 до 19 

млечних крава; 

 

-механизацију и опрему које су предмет субвенционисања не отуђе наредне 3 

године од момента остваривања права на субвенцију. 

  

 

 ПРИХВАТЉИВИ КОРИСНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈУ 101.1.17.  СУ 

ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КОЈА:  

 

-у свом власништву, односно у власништву члана РПГ поседују максимално 100 

млечних крава; 

 

ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 101.1.3., 101.1.5., 101.1.8., 

1010.1.9.,  101.1.10.,  101.1.11.,  101.1.12.,   101.1.13.  и 1010.1.17.: 

 

- је  60 % од вредности инвестиције на основицу без ПДВ-а, при чему вредност 

инвестиције не може бити мања од 15.000,00 динара укључујући и ПДВ. 

 

 

СЕКТОР МЕСО: 

 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

101.2.1. Набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза 

и свиња које се користе за производњу меса 

101.2.5. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне 

хране, за храњење и појење животиња (млинови и 

блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и 

дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; 

транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту 

сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала 

и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.) 

101.2.10. Машине за примарну обраду земљишта 

101.2.11. Машине за допунску обраду земљишта 

101.2.14. Машине за заштиту биља 

101.2.18. Машине и опрема за наводњавање усева 
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 ПРИХВАТЉИВИ КОРИСНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈУ  101.2.1. – НАБАВКА 

КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ОВАЦА -  ДВИСАКА И ОВНОВА СУ 

ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КОЈА:  

  

- на крају инвестиције у свом власништву, односно у власништву члана 

регистрованог пољопривредног газдинства поседује од 10 до 300 квалитетних 

приплодних грла оваца што доказују Потврдом о броју женских приплодних грла 

оваца   издатом од стране Основне одгајивачке организације којој то газдинство 

припада;  

                                                                                                                                                                                     

-  купе мушка приплодна грла оваца старости од 6 до 36 месеци у моменту 

издавања рачуна, а која су познатог порекла и под контролом основне одгајивачке 

организације; 

 

-  чији је носилац газдинства власник животиње која је предмет захтева или је 

власник животиње члан пољопривредног газдинства подносиоца захтева; 

 

- мушка приплодна грла оваца, која су предмет захтева, користе за даљу 

репродукцију на свом газдинству најмање 2 године од момента предаје захтева; 

 

-  у случају угинућа или принудног клања квалитетног  приплодног грла нису 

дужна да врате подстицајна средства ако у року од 60 дана од дана угинућа или 

принудног клања исто пријаве и доставе доказ издат од стране надлежне 

ветеринарске службе, а у супротном су дужна да врате новац добије по основу 

субвенције за предметно грло са каматом и одузимањем права за коришћење 

подстицаја по основу субвенција у периоду од 3 године. 

 

 

 

ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈУ  101.2.1.  : 

 

-је  60 % од вредности реализоване  инвестиције на основицу без ПДВ-а; 

 

-максималан износ субвенције за набавку уматичених двисака/овнова  је 15.000,00 

динара по грлу без обзира на вредност инвестиције; 

 

-повраћај средстава се може остварити за набавку највише 2 мушка приплодна 

грла. 

 

 

 ПРИХВАТЉИВИ КОРИСНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ  101.2.5., 101.2.10., 

101.2.11., 101.2.14. и 101.2.18.  СУ ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КОЈА:  

 

-у Регистру објеката у складу са Правилником о регистрацији, односно одобравању 

објеката за узгој, држање и промет животиња („Службени гласник РС“, број 

36/2017) имају регистроване објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 
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јунади и/или мање од 150 грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30 

приплодних крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу; 

 

--механизацију и опрему које су предмет субвенционисања не отуђе наредне 3 

године од момента подношења захтева. 

  

 

 

ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ  101.2.5., 101.2.10., 101.2.11., 

101.2.14. и 101.2.18.: 

 

-је  60 % од вредности реализоване  инвестиције на основицу без ПДВ-а, при чему 

вредност инвестиције не може бити мања од 15.000,00 динара укључујући и ПДВ. 

 

 

 

СЕКТОР  ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ ( УКЉУЧУЈУЋИ ПЕЧУРКЕ) И 

ЦВЕЋЕ:  

 

 

101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и 

подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове 

лозе 

101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, 

воћа, цвећа и расадничку производњу 

101.4.3. Подизање, набавка и опремање система противградне 

заштите  у воћњацима и вишегодишњим засадима 

101.4.4. Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих 

засада 

101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21. Машине за ђубрење земљишта 

101.4.23. Машине за садњу 

101.4.24. Машине за заштиту биља 

101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 

 

 

 

 ПРИХВАТЉИВИ КОРИСНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈУ  101.4.1. СУ 

ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КОЈА:  

 

-у случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) 

производних (са наслоном)  и матичних засада воћака и винове лозе, имају, на крају 

инвестиције : 01-50 ха јагодастих врста воћака и хмеља; 0,3-100 ха другог воћа, 0,2 

– 100 ха винове лозе; 
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-су подигла засаде воћа у јесен 2020. године или на пролеће 2021. године; 

 

 

 

 ПРИХВАТЉИВИ КОРИСНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈУ  101.4.2. СУ 

ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КОЈА:  

 

-на крају инвестиције имају у свом власништву мање од 0,5 ха пластеника или 

мање од 3 ха производње поврћа на отвореном простору;  

 

 

 ПРИХВАТЉИВИ КОРИСНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈУ  101.4.3., 101.4.4., 

101.4.19., 101.4.20., 101.4.21., 101.4.23., 101.4.24. и 101.4.28 СУ 

ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КОЈА:  

 

-имају мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља, односно мање од 5 ха другог воћа, 

односно 0,1 – 50 ха цвећа, односно 0,2 – 100 ха винове лозе; 

 

-механизацију и опрему које су предмет субвенционисања не отуђе наредне 3 

године од момента остваривања права на субвенцију. 

  

 

ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 101.4.1, 101.4.2., 101.4.3., 

101.4.4., 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21., 101.4.23., 101.4.24. и 101.4.28: 

 

-је  60 % од вредности реализоване  инвестиције на основицу без ПДВ-а, при чему 

вредност инвестиције не може бити мања од 15.000,00 динара укључујући и ПДВ. 

 

 

СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ ( ЖИТАРИЦЕ, ИНДУСТРИЈСКО, 

АРОМАТИЧНО И ЗАЧИНСКО БИЉЕ И ДР.): 

 

 

101.5.1.  Машине за примарну обраду земљишта 

101.5.2.  Машине за допунску обраду земљишта 

101.5.3.  Машине за ђубрење земљишта 

101.5.4.  Машине за сетву 

101.5.6.  Машине за заштиту биља 

101.5.10.  Машине и опрема за наводњавање усева 

 

 

ПРИХВАТЉИВИ КОРИСНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈУ 101.5.1., 101.5.2.,   

101.5.3., 101.5.4., и 101.5.6  СУ ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КОЈА:  

 

-имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима; 
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-механизацију и опрему које су предмет субвенционисања не отуђе наредне 3 

године од момента подношења захтева. 

  

 

ПРИХВАТЉИВИ КОРИСНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈУ 101.5.10.,  СУ 

ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КОЈА:  

 

-имају мање од 100 ха земљишта под осталим усевима;  

 

 

ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 101.5.1., 101.5.2., 101.5.3., 

101.5.4., 101.5.6 и 101.5.10. :  

 

-је  60 % од вредности реализоване  инвестиције на основицу без ПДВ-а, при чему 

вредност инвестиције не може бити мања од 15.000,00 динара укључујући и ПДВ. 

 

 

 

СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО: 

 

101.6.1. Набавка нових пчелињих друштава 

101.6.2. Набавка опреме за пчеларство 

 

 

ПРИХВАТЉИВИ КОРИСНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈУ  101.6.1. и 101.6.2. СУ 

ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КОЈА:  

 

 

-имају најмање 5 кошница, а највише 500 кошница пчела; 

 

- опрему која је предмет субвенционисања не отуђе наредне 3 године од момента 

остваривања права на субвенцију; 

 

- да је пчелиње друштво које је предмет субвенције уредно пријављено и 

обележено од стране надлежне ветеринарске станице. 

 

 

ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 101.6.1. и 101.6.2.:  

 

 

-је  60 % од вредности реализоване  инвестиције на основицу без ПДВ-а, при чему 

вредност инвестиције не може бити мања од 10.000,00 динара укључујући и ПДВ. 
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Неприхватљиви трошкови 

 

Члан 5. 

 

Подстицајима се не надокнађују: 

 

1) порези, укључујући и порез на додату вредност; 

2) царинске, увозне и остале административне таксе 

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично; 

4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови; 

5) трошкови куповине,односно закупа земљишта; 

6) трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала; 

7) набавка предметне инвестиције путем компензације или на други начин 

путем пребијања дугова. 

 

 

 

 

Захтев за остваривање права на подстицаје 

 

Члан 6. 

 

Поступак за остваривање права на коришћење подстицаја покреће се по захтеву 

лица које испуњава услове из чл. 2. - 4. овог Јавног позива. 

 

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се на Обрасцу  – Захтев за 

остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства за унапређење примарне пољопривредне производње у 

сточарству и примарне производње биљних култура у 2021. години. 

 

Лице из става 1. може поднети један или више захтева за подстицаје тј. може 

користити субвенције за више инвестиција у оквиру мера руралног развоја из 

различитих сектора у оквиру члана 4.. 

 

Образац захтева  из става 2. овог члана може се добити у Општинској управи 

Бајина Башта - Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-

правне послове- Канцеларија бр. 19 – пољопривреда и водопривреда као и на 

званичној интернет страници општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs . 

 

 Попуњен и потписан захтев из става 2. овог члана са прописаном 

документацијом подноси се на шалтеру писарнице Општинске управе Бајина 

Башта, Ул. Душана Вишића бр.28, Бајина Башта. 

 

 

 

 

http://www.bajinabasta.rs/
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Рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје 

 

Члан 7. 

 

Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредног газдинства за унапређење примарне пољопривредне 

производње у сточарству и примарне производње биљних култура у 2021. години у 

складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 16. августа 2021. године до 

утрошка износа средстава опредељених за ову намену  Одлуком о буџету општине 

Бајина Башта за 2021. годину («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.20/2020),  а 

најкасније до 15. децембра 2021. године. 

  

 

 

Документација уз захтев 

 

Члан 8. 

 

 

 

ОБАВЕЗНА KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ЗА 

ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА СВЕ СЕКТОРE 

 

 

1.   Потврда о статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2021. годину 

 

2.    Копија важеће личне карте 

 

3.    Копија картице из банке са бројем наменског рачуна  

 

4.    Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу локалних јавних прихода не 

старије од три месеца од дана подношења захтева - локалнa порескa администрацијa – 

прибавља  подносиоц захтева или орган по службеној дужности 

 

5.    Рачун  за набавку предметне инвестиције (готовински рачун) или рачун-отпремница 

која гласи на име подносиоца захтева 

 

6.    Извод или копију налога за плаћање оверени од стране банке ако је плаћање 

извршено безготовински 

 

7.     Фискални  исечак у случају кад је плаћање извршено готовински или картицом 

 

8.    Отпремница издата на име подносиоца захтева и потписана од стране подносиоца 

захтева 

 

9.     Гарантни лист за извршену набавку за коју је утврђена обавеза издавања гарантног 

листа или изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа 
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1.Уверење  о здравственом стању животиње, оверено од стране надлежног 

ветеринарског инспектора 

 

2. Педигре или матични лист (за куповину јуница и/или двисака/овнова) 

 

3. Потврда о броју женских приплодних грла говеда ( у случају набавке јуница 

минимум 3 грла да има) 

 

4.    Потврда о броју женских приплодних грла оваца ( у случају набавке двисака и 

овнова минимум 10 грла оваца да има) 

 

5. Извод из Централне базе података Управе за ветерину за говеда и овце – 

надлежна ветеринарска станица, као и за СЕКТОР МЕСО и МЛЕКО 

 

6. Извод из Централне базе података Управе за ветерину за пчеле – СЕКТОР 

ПЧЕЛАРСТВО 

 

7. Решење о упису објекта за држање животиња у Регистар објеката – у случају 

набавке инвестиција из СЕКТОРА МЕСА, а има само овце на газдинству 

 

8. Сертификат или царинске исправе у случају увоза садног материјала- ЗА 

ИНВЕСТИЦИЈУ 101.4.1. - Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и 

подизање) вишегодишњих засада воћака –СЕКТОР ВОЋЕ 

 

9. Извод из сточног фонда за 2021. годину – СЕКТОР МЕСО и МЛЕКО 

 

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца 

захтева ( изузев области сточарства где су грла говеда и/или оваца уписана као 

власништво члана РПГ)  и предају се копије уз прилагање оригинала документације 

на увид. 

 

      Ако подносилац захтева не достави потребну документацију из члана 8. став 1. 

тачка  4. овог Јавног позива, Општинска управа по службеној дужности прибавља 

 

10. Изјава подносиоца захтева која је саставни део захтева. 

 

11. Извод из регистра пољопривредних газдинстава  структура биљне производње 

за 2021. годину 

 

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА: 

 

 

ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 101.1.1.- набавка квалитетних приплодних грла говеда- 

јуница и крава  и 101.2.1. – набавка квалитетних приплодних грла оваца – двисци 

и овнови: 
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од надлежних органа податке о чињеницама о којима се води службена евиденција 

у складу са законом којим се уређује општи управни поступак. 

 

 

 

Административна обрада захтева 

 

Члан 9. 

 

Достављени захтеви ће бити административно проверени у погледу 

комплетности и административне усаглашености и прихватљивости у складу са 

општим и посебним  условима за остваривање права на субвенционисање ових 

мера од стране Општинске управе Бајина Башта - Одељење за послове урбанизма, 

грађевинарства и имовинско-правне послове - Канцеларија бр. 19 – пољопривреда 

и водопривреда. 

 

Захтев за остваривање права на подстицаје поднет од стране лица које у складу 

са чланом 2. овог Јавног позива не остварује право на подстицаје, преурањен и 

неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, захтев са 

документацијом која не гласи на подносиоца захтева, Општинска управа  одбацује 

без разматрања. 

 

Председница општине,  решењем утврђује право на коришћење подстицаја и 

износ подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника 

уписан у Регистар пољопривредних газдинстава након потписивања Уговора са 

корисником подстицаја којим се регулишу међусобна права и обавезе. 

 

 

 

 

Укупна расположива средства по Јавном позиву 

 

 

Члан 10. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Расположива средства буџета општине Бајина Башта за ову меру  из 

Програма 5 - Пољопривреда и рурални развој,  Програмска активност 0002 – Мере 

подршке руралном развоју, Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава, а у складу са овим Јавним позивом, износе 10.650.000,00 динара. 
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Обавезе корисника подстицаја 

 

Члан 11. 

 

 Корисник подстицаја дужан је да наменски користи и не отуђи предмет 

подстицаја у року од 3 (три) године од момента остваривања права на субвенцију, 

сачува документацију и омогући контролу на терену надлежном органу, односно  2 

( две) године код набавке приплодних грла оваца (двисака/овнова ) и 3 (три) године 

код набавке приплодних грла говеда (јуница/крава ) 

 

  

 

 

 

Информације 

 

Члан 12. 

 

 Јавни позив за подношење Захтева за остваривање права на подстицаје за 

инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за унапређење 

примарне пољопривредне производње у сточарству и примарне производње 

биљних култура  у 2021. години, биће објављен на огласној табли Општинске 

управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, као и на званичној интернет 

страници општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs  . 

 

 Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су и у просторијама  

Општинске управе Бајина Башта -  Канцеларија бр. 19 – пољопривреда и 

водопривреда сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.  

 

У Бајиној Башти, 

                                                                

16. августа  2021. године 

   ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

                                                                         Весна Ђурић 

 

 

http://www.bajinabasta.rs/

