
 

 

 

 

 
 

О П Ш Т И Н А    Н Е Г О Т И Н 

 

      Председник општине Неготин на основу Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Неготин у 2017. години („Сл.лист општине Неготин“ број: 7/2017 од 04.05.2017.год ) и претходне 

сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-1716/2017-09 од 10.04.2017. године, 

расписује 

 

КОНКУРС 

ЗА  ДОДЕЛУ   СРЕДСТАВА ИЗ  ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2017. ГОДИНИ 
 

I 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 
  

Расписије се Конкурс за реализацију инвестицијa 101.1.1., 101.1.6., 101.1.7., 101.1.8., 101.1.10., 101.2.1., 101.2.4., 101.2.5., 

101.3.1., 101.3.2., 101.3.3., 101.3.4., 101.4.3., 101.4.4., 101.4.5., 101.4.6., 101.5.1., 101.5.2., 101.5.4., 103.1.1., 103.3.1., 103.3.2., 103.3.6., 

103.3.7., 302.2. у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 

Неготин у 2017. години, у периоду од 15.05.2017. године до 16.06.2017. године. 

 За мере директног плаћања (инвeстициja 100.1.1. - вештачко осемењавање) достава захтева од 15.05.2017. године до 

01.12.2017.године;  за инвестицију 201.3.2 (Oргaнскa прoизвoдњa - Контрола и сертификација) достава захтева од 15.05.2017. године до 

31.10.2017.године. 

  

У циљу развоја пољопривреде и руралног развоја општине Неготин расписује се Конкурс за следеће мере подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја из Програма: 

 
100.1. Регреси 
 

 Листа инвестиција у оквиру мере  

 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

 

Критеријуми селекције  

Захтеви се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева са потребном документацијом до утрошка предвиђених средстава за ту 

меру. Некомплетни захтеви неће бити разматрани. 

 

Интензитет помоћи  

Износ регреса за  репродуктивни  материјал (вештачко осемењавање говеда) је 2.000,00 динара по приплодном грлу- вештачком 

осемењавању, извршеном у периоду од 16.12.2016. до утрошка средстава за ту намену, а најкасније до 01.12.2017. Максимално једно 

осемењивање по грлу, максималан број грла по једном  газдинству је 15. 

 

Административна процедура  

Мера ће бити спроведена од стране општине Неготин,  Одељења за друштвене делатности, привреду и развој. 

Реализација регресирања за  репродуктивни  материјал се спроводи на следећи начин:  

— захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда, пољопривредна газдинства подносе у периоду  од 15.05.2017. године до 

утрошка средстава, а најкасније до 01.12. 2017.; 

— уз захтев се прилаже: картон за вештачко осемењавање (признаница) о извршеном плаћању  за вештачко осемењавање у 

оригиналу, у периоду од 16.12.2016. године до утрошка средстава за ову намену, а најкасније 01.12.2017.,  фотокопија пасоша за 

осемењено грло и фотокопија наменског пољопривредног рачуна. 

       Напомена: искоришћену минипајету или пајету чувати на газдинству ради контроле извршеног осемењавања. 

 

 

101. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава и 103. Инвестиције за прераду и маркетинг 

пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства 
 

Општи критеријуми за кориснике  
— Да корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним 

статусом и са пребивалиштем и производњом на територији општине Неготин; 

— Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у регистар привредних субјеката, са 

седиштем на територији општине Неготин. 



— 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; 

— 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 3 године од набавке приплодне јунице, односно 2 године 

од набавке оваца, коза и свиња товних раса; 

— Добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Конкурса, 

сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници 

у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог 

степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана 

у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица; 

 

Специфични критеријуми  

Сектор 1: Млеко 

— Прихватљиви корисници за инвестицију 101.1.1 (за намену набавке квалитетних уматичених приплодних јуница): минимални број 

грла на крају инвестиције мора бити две. Максимални прихватљиви износ рачуна по једном грлу говеда је 150.000 динара 

— Прихватљиви корисници за инвестиције 101.1.6., 101.1.7., 101.1.8., 101.1.10. су пољопривредна газдинства која поседују минимум 

2 грла приплодних говеда. 

Сектор 2: Месо 

— Прихватљиви корисници за инвестицију 101.2.1. (за намену набавке квалитетних уматичених оваца, коза, свиња) су 

пољопривредна газдинства са 0-149 грла оваца и коза, односно свиња. Газдинство мора да поседује адекватни објекат за држање 

квалитетних грла. Максимални прихватљиви износ рачуна по једном овну  је 40.000 динара, по једној овци је 25.000 динара а по 

једној назимици  25.000 динара. 

— Прихватљиви корисници за инвестицију 101.2.4. и 101.2.5. су пољопривредна газдинства са 10-149 грла одраслих оваца и коза, 

односно свиња или минимум 2 грла говеда. 

Сектор 3: Воће, грожђе, поврће, хмељ и цвеће 

— У оквиру инвестиције 101.3.1. за намену подизања нових производних засада воћака, прихватљиви корисници су пољопривредна 

газдинства која су подигла засад једне воћне врсте у периоду од 01. октобра до краја 2016. године или у 2017. години (до момента 

подношења захтева) и то на површини не мањој од 0,30 ha за коштичаво воће,  0,30 ha за јабучасто воће,  0,30 ha за језграсто воће 

и 0,15 ha за јагодасто воће. Право на подстицаје се остварује под условом да је примљено најмање 90 % од посађених садница. 

— У оквиру инвестиције 101.3.1. за намену подизања нових производних засада винове лозе са наслоном. Прихватљиви корисници 

су пољопривредна газдинства која су подигла засад у периоду од 01. октобра до краја 2016. године или у 2017. години, минималне 

површине 0,30 ha, а максималне површине 1 ha винограда. Корисници ове инвестиције су у обавези да поседују одговарајућу 

документацију о пореклу садног материјала. Прихватљиве сорте за садњу (у оквиру групе препоручених сората за рејон 

Неготинска Крајина из Правилника о рејонизацији виноградарских географских производних подручја Србије) су: Тамјаника 

бела, Траминац, Мускат отонел, Шардоне, Совињон бели, Бургундац бели, Бургундац сиви, Рајнски ризлинг, Италијански 

ризлинг, Семијон, Прокупац, Бургундац црни, Гаме, Мерло, Каберне совињон, Каберне фран, Тамјаника црна. Густина садње у 

подигнутом винограду треба да је од 3.500-5.500 посађених садница по хектару. Право на подстицаје се остварује под условом да 

је примљено најмање 90 % од посађених садница. 

— Производни засад винове лозе мора да буде подигнут у уском виноградарском географском производном подручју за гајење 

винове лозе (Рејон Неготинске Крајине). 

— Корисници за инвестицију подизања нових производних засада винове лозе морају засађене површине уписати у Виноградарски 

регистар у складу са законом којим се уређује област виноградарства и винарства, као и да поставе наслон у винограду, најкасније 

у току наредне године. 

— Право на подстицаје за подизање засада воћака и винове лозе може се остварити под условом да је пре подизања производног 

засада на катастарским парцелама извршена основна хемијска анализа земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну 

врсту или винову лозу. Производни засад могу чинити највише две целине, при чему сваку целину могу чинити више 

катастарских парцела које морају да се налазе једна поред друге; 

— У оквиру инвестиције 101.3.1. за намену постављања противградних мрежа и за намену набавке наслона за воћњаке и винограде 

подигнуте у јесен 2016./пролеће 2017. (коље, стубови и жица са пратећом опремом), прихватљиви корисници су пољопривредна 

газдинства која поседују минимум 0,3 ha вишегодишњег засада, односно 0,15 ha за јагодасто воће. 

— У оквиру инвестиције 101.3.4. за намену изградње професионалног пластеника, прихватљиви су корисници који планирају 

инвестирање у пластеник минималне површине 0,02 ha; 

— Прихватљиви корисници за остале намене у оквиру инвестиције 101.3.4, као и за  инвестиције 101.3.2, 101.3.3. из овог сектора, су 

пољопривредна газдинства која имају засновану  воћарску или виноградарску производњу на најмање 0,30 ha за јабучасто, 

коштичаво и језграсто воће, 0,15 ha за јагодасто воће и 0,30 ha за грожђе, односно уколико имају производњу у затвореном 

простору на најмање 0,01 ha или повртарску производњу/производња лековитог или украсног биља  на најмање 0,20 ha, као и 

производњу печурака. 

 

Сектор 4: Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.): 

— Прихватљиви корисници за инвестиције 101.4.3., 101.4.4., 101.4.5., 101.4.6 су пољопривредна газдинства која имају минимум 2 ha 

земљишта под усевима. 

 

Сектор 5: Пчеларство:  
— Прихватљиви корисници за инвестицију 101.5.2. су пољопривредна газдинства која имају од 0–500 кошница. 

— Прихватљиви корисници за инвестиције 101.5.1. (за намену набавке селекционисаних матица) и 101.5.4. (за намену унутрашње 

адаптације објеката за производњу меда) су корисници који имају 20-500 кошница. 

— За набавку селекционисаних матица признаваће се рачуни из центара за селекцију (Апицентар-Београд, Тимомед-Књажевац, 

Пчелица Стојановић ДОО-Краљево, Висока пољопривредно-прехрамбена школа-Прокупље).  



 

Сектор млеко и маркетинг 

— Прихватљиви корисници за инвестицију 103.1.1 (за намену унутрашње адаптације објеката за прераду млека и производњу 

млечних производа) су регистрована пољопривредна газдинства са 10-149 грла одраслих оваца и коза, или минимум 2 грла говеда. 

 

Сектор воће, грожђе, поврће(укључујући и печурке) и маркетинг 

— Прихватљиви корисници за инвестицију 103.3.1. (за намену унутрашње адаптације објеката за прераду грожђа и производњу вина 

- винарија) су регистровани произвођачи вина. 

— Прихватљиви корисници за инвестицију 103.3.2 (за сушaрe) су регистрована пољопривредна газдинства која се баве производњом 

воћа, грожђа и поврћа, као и производњом печурака у затвореном простору  

— Прихватљиви корисници за инвестицију 103.3.6 (опрема за прераду воћа и поврћа, прeсa зa хлaднo цeђeњe) су регистрована 

пољопривредна газдинства која се баве производњом воћа и поврћа. 

— Прихватљиви корисници за инвестицију 103.3.7. (за набавку опреме и уређаја за производњу вина) су регистрована 

пољопривредна газдинства која поседују минимум 0,3 ha винограда уписаног у Виноградарски регистар у складу са законом којим 

се уређује област виноградарства и винарства, као и регистровани произвођачи вина. 
 

 

На конкурс се подноси следећа документација : 
 

— Попуњен конкурсни образац – захтев, са обавезним потписом подносиоца (и печатом за правна лица и предузетнике); 

— Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства на територији општине Неготин са активним статусом за 2017.годину 

(фотокопија); 

— Правна лица и предузетници регистровани за бављење одговарајућом  делатношћу, Пољопривредна школа и ЗЗ са седиштем на 

територији општине Неготин достављају  решење из АПР (фотокопија); 

— Извод из Регистра пољопривредних газдинстава о Структури биљне производње за 2017.годину (фотокопија) – није потребно за 

лица која конкуришу за  Сектор пчеларство; Сектор 1: Млеко; Сектор 2: Месо  и  Сектор млеко и маркетинг. 

— Фотокопија наменског пољопривредног текућег рачуна; 

— Рачун за предметну инвестицију, издат у периоду од 01.10.2016. години до момента подношења захтева (оригинал или оверена 

фотокопија). За намену унутрашње адаптације објеката рачуни издати у периоду од 01.01.2017. год. до момента подношења 

захтева (инвестиције 101.5.4.; 103.1.1.; 103.3.1.).  Рачун мора да гласи на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана основна 

цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћених трошкова. Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно 

наведен на рачуну или издата потврда од стране издаваоца рачуна да није у систему ПДВ-а; 

— Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: у случају када је извршено готовинско или плаћање картицом може се 

доставити  фискални рачун који  прати и писани рачун  (оригинал или оверена фотокопија) , потврда о преносу средстава или 

извод, оверени од стране банке,  или доказ о уплати – уплатница. 

— Гаранција за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања гаранције 

(фотокопија). На гаранцији је обавезан печат произвођача. 

— Изјава да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације); да нема 

нереализованих инвестиција за које су евентуално одобрена подстицајна средства из претходног периода; да добављач и 

подносилац захтева не представљају повезана лица (образац изјаве добија се уз захтев). 

 

        Додатна документација  за сточарство: 

— Потврда о броју грла за одговарајућу категорију животиња издата од стране надлежне ветеринарске службе или Извод из Регистра 

пољопривредних газдинстава о бројном стању животиња (фотокопија). Документ мора бити издат у текућој години; 

— Уговор о купопродаји грла (оригинал или оверена фотокопија); 

— Потврда Службе за селекцију и матичење стоке. 

— Фотокопија пасоша за купљена грла; 
 
 

        Додатна документација  за пчеларство: 

— Извод из Регистра пољопривредних газдинстава о бројном стању кошница за пчеле или Потврда о пријави бројног 

стања издата од стране надлежне ветеринарске службе или Потврда да је члан Савеза пчеларских организација Србије и члан 

Друштва пчелара „Хајдук Вељко“ (на којој је наведен број пчелињих друштава). Документ мора бити издат у текућој години 

(фотокопија); 

 

Додатна документација за винарство (опрема и уређаји за производњу вина): 

— Извод из Виноградарског регистра на коме се јасно види уписана површина засада под виновом лозом – потребно је само за 

физичка лица носиоце пољопривредних газдинства (фотокопија); 

 

Додатна документација за подизање засада воћака и винове лозе: 

— Хемијска анализа земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту или винову лозу; 

— Деклерација и отпремница за садни матријал (оригинал или оверена фотокопија); 

— Сертификат о производњи-од расадника (фотокопија) 

 

 

Критеријуми селекције  

Захтеви се одобравају по времену и редоследу подношења комплетне потребне документације до утрошка предвиђених средстава за 

инвестицију. Некомплетни захтеви неће бити разматрани. 

 

 

 

 

 



 

 

Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Сектор 
Шифра 

инвестиције 

ИНВЕСТИЦИЈА 
Износ повраћаја 

у % 

(% од укупно 

прихватљивих трошкова 

умањен за износ 

средстава на име пореза 

на додату вредност) 

Максималан 

износ 

подстицаја  

(дин) Назив инвестиције 
Прихватљиве инвестиције које 

субвенционише општина Неготин 

Сектор 

Млеко 

101.1.1. 
Набавка квалитетних 
приплодних јуница млечних 

раса или сименталског говечета 

квалитетне уматичене приплодне јунице, 

старости од 14 до 31 месеци у моменту 

издавања рачуна о набавци 

70 до 160.000 дин 

101.1.6. 

Набавка опреме и механизације 

за припрему, дистрибуцију и 
складиштење концентроване и 

кабасте сточне хране на 

газдинству (сено, силажа, 
сенажа, итд.) 

косачице, превртачи сена, скупљачи сена, 

балирке, 

транспортери – елеватори, мешаона за 
сточну храну, круњaч зa кукуруз 

40 до 160.000 дин 

101.1.7. 

Механизација/опрема за 

манипулацију, одлагање и 
апликацију стајњака 

растурач стајњака, прикључнa 

мeхaнизaциja зa утoвaр стajњaкa 
40 до 160.000 дин 

101.1.8. 

Набавка опреме за мужу или 

затворених система за мужу у 

слободном и везаном систему 
држања 

апарати за мужу – музилице 40 до 160.000 дин 

101.1.10. 
Набавка опреме за хлађење и 

складиштење млека  
лактофризи 40 до 160.000 дин 

Сектор 

Месо 

101.2.1. 
Набавка квалитетних говеда, 

оваца, коза и свиња товних раса 

набавка уматичених или у процесу 
уматичења , шиљежице, шиљежани, двиске 

и двисци, старости од 4 до 18 месеци у 

моменту издавања рачуна о набавци;  
Назимице и нерастови старости до 12 

месеци, у моменту издавања рачуна о 
набавци 

70 до 160.000 дин 

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 

косачице, превртачи сена, скупљачи сена, 
балирке, 

мешаона за сточну храну, круњaч зa 

кукуруз, електричне ограде, хранилице и 
појилице 

40 до 160.000 дин 

101.2.5. 

Изградња објеката за 

манипулацију, одлагање и 
примену стајњака у случају 

затвореног држања на фармама 

и набавка опреме/механизације 
за ове сврхе 

растурач стајњака, прикључнa 

мeхaнизaциja зa утoвaр стajњaкa 
40 до 160.000 дин 

Сектор 

Воће, грожђе, 

поврће 
(укључујући 

печурке) и 

цвеће 

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 

саднице воћака за подизање нових засада 
воћа (мин.површине 0,3 ha за јабучасто, 

коштичаво и језграсто воће, 0,15 ha за 

јагодасто воће); набавка наслона за 
воћњаке и винограде подигнуте у јесен 

2016./пролеће 2017. (коље, стубови и жица 

са пратећом опремом), противградне 
мреже 

40 до 160.000 дин 

Подизање засада винове лозе са наслоном 
(мин.0,30 ha-макс.1 ha) и то: 

лозни калем и наслон (коље, стубови и 

жица са пратећом опремом). 
Прихватљиве сорте: Тамјаника бела, 

Траминац, Мускат отонел, Шардоне, 

Совињон бели, Бургундац бели, Бургундац 
сиви, Рајнски ризлинг, Италијански 

ризлинг, Семијон, Прокупац, Бургундац 

црни, Гаме, Мерло, Каберне совињон, 
Каберне фран, Тамјаника црна 

100 

до 500.000 дин. 
по хектару 

засађене 

површине 

101.3.2. 

Набавка воћарско 

виноградарских трактора до 
100kw, риголера, подривача и 

машина за резидбу, тарупирање 

и бербу. 

подривачи, машине за бербу и тарупирање 

- таруп, мулчер, мaшинe зa зeлeну рeзидбу, 

кенгур торбе и воћарски возићи за бербу 

40 до 160.000 дин 



Сектор 
Шифра 

инвестиције 

ИНВЕСТИЦИЈА 
Износ повраћаја 

у % 

(% од укупно 

прихватљивих трошкова 

умањен за износ 

средстава на име пореза 

на додату вредност) 

Максималан 

износ 

подстицаја  

(дин) Назив инвестиције 
Прихватљиве инвестиције које 

субвенционише општина Неготин 

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 измрзавања; набавка 
противградних мрежа и пратеће 

опреме; набавка система кап по 

кап; набавка пластичних 
фолија, агротекстила и 

прскалица за наводњавање) 

опрема за заштиту (прскалице и 

атомизери) и обраду земље (плугови, чизел 

плугови, тањираче, дрљаче, 
сетвоспремачи, ротофрезе, 

мотокултиватори, сејалице,садилице, 

депозитори, механизација за обраду 
земљишта унутар редова засада); 

прикључне косачице, моторни бушач рупа, 

противградне мреже; систем са 
микропрскалицама; расипачи минералног 

ђубрива, набавка пластичних фолија, малч 

фолије, агротекстил, aгрoмeтeoрoлoшкe 
стaницe 

40 до 160.000 дин 

опрема за наводњавање, системи кап по 
кап, прскалице за наводњавање 

50 до 160.000 дин 

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 

изградња професионалног пластеника 
минималне површине 0,02 ha 

70 до 160.000 дин 

набавка високо квалитетних 

вишегодишњих, вишеслојних фолија за 

покривање постојећих пластеника, фолије 
за сенчење и спречавање губитака топлоте, 
мреже за сенчење објекта, малч фолије, 

опрема за вентилацију, хлађење односно 
грејање простора, oпрeмa зa вештачко 

осветљавање у затвореном простору, 

eтaжнe пoлицe зa смeштaj 
супстрaтa/кoмпoстa за печурке 
 

40 до 160.000 дин 

Сектор 

Остали усеви 
(житарице, 
индустријско, 

ароматично и 

зачинско биље 
и др.) 

101.4.3. 
Набавка прикључних машина за 

жетву и бербу 

транспортери-елеватори, вадилице, 
сeлeктoр зa житaрицe и уљaрицe, 

eкструдeр зa житaрицe и уљaрицe 

40 до 160.000 дин 

101.4.4. 
Набавка машина за обраду 

земљишта 

плугови, чизел плугови, тањираче, дрљаче, 

сетвоспремачи, ротофрезе, подривачи, 
расипачи минералног ђубрива 

40 до 160.000 дин 

101.4.5. Набавка сејалица сејалице 40 до 160.000 дин 

101.4.6. 

Набавка прскалица за прихрану 

и заштиту биљака од болести, 

штеточина и корова 

прскалице и атомизери 40 до 160.000 дин 

 

 
101.5.1. 

Набавка нових пчелињих 

друштава 

селекционисане пчелиње матице 

(из центара за селекцију) 
70 до 50.000 дин 



Сектор 
Шифра 

инвестиције 

ИНВЕСТИЦИЈА 
Износ повраћаја 

у % 

(% од укупно 

прихватљивих трошкова 

умањен за износ 

средстава на име пореза 

на додату вредност) 

Максималан 

износ 

подстицаја  

(дин) Назив инвестиције 
Прихватљиве инвестиције које 

субвенционише општина Неготин 

 

Сектор 
Пчеларство 

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 

кошнице или делови кошница, пластични 

рамови, пластичне сатне основе, опрема за 

врцање меда (центрифуге, 
отклапачи, каде, дуваљке- моторни 

издувач за пчеле) колица за превоз 

наставака и апилифт, носиљке, млин за 
шећер, мешач за погаче, пегла за равнање 

погаче, топионик воска (парни и сунчани), 

преса за сатне основе, пумпе за претакање 
меда, опрема за чување (прохром-инокс 

амбалажа) и паковање меда (пакирнице), 

декристализатори, хомогенизатор-
дупликатор, пчеларске ваге, тример, димни 

топ, жица за рамове, бушач рама,  матичне 

решетке, стресач пчела, сушара за полен, 
лекови за пчеле (регистровани у 

Националном Регистру ветеринарских 

лекова: APIGUARD, APILIFE VAR, CHECK 

MITE +, FURMITOM  i  VAROTOM) 

50 до 160.000 дин 

сатне основе 50 до 50.000 дин 

101.5.4. 
Изградња објеката за 
производњу меда 

унутрашња aдаптација објеката за 

производњу меда  : 

- сређивање унутрашњих зидова 

просторије ( ригипс, блокови, 
стиропор,плочице, лепак за плочице, 

фарба) 

- електроинсталација и водоинсталација- 

материјал 

- опрема: судопера,бојлер, столови 

(пластичан или инокс), пластичне палете 

на којима стоје судови 

- одговарајући судови 

50 до 100.000 дин 

 

Сектор  

млеко и 

маркетинг 

103.1.1. 
Изградња објеката за прераду 
млека и производњу млечних 

производа 

унутрашња aдаптација објеката за прераду 

млека и производњу млечних производа : 

- сређивање унутрашњих зидова 

просторије ( ригипс, блокови, 
стиропор,плочице, лепак за плочице, 

фарба) 

- електроинсталација и водоинсталација- 

материјал 

- опрема: судопера,бојлер, расхладни 

клима уређај,столови (пластичан или 
инокс),  

- одговарајући судови 

50 

до 100.000 дин 

 

 

 
 

 
 

 

Сектор  

воће, грожђе, 

поврће 

(укључујући 

и печурке) и 

маркетинг 

 

103.3.1. Изградња објеката за прераду 

унутрашња aдаптацијa објеката за 
производњу вина – винарија : 

- сређивање унутрашњих зидова 

просторије ( ригипс, блокови, ОСБ плоче, 
стиропор,плочице, лепак за плочице, 

фарба) 

- електроинсталација и водоинсталација- 

материјал 

- опрема: судопера,бојлер, расхладни 

клима уређај,столови   

- одговарајући судови 

50 до 100.000 дин 

103.3.2. 

Набавка нове опреме и уређаја 

за сушење воћа, грожђа и 
поврћа, као и њихов.производа 

сушаре (опрема за сушење воћа, грожђа, 
поврћа и печурака) 

40 до 160.000 дин 

103.3.6. 

Набавка нове опреме за пријем, 

прераду, пуњење и паковање 
воћа, грожђа и поврћа, као и 

њихових производа 

oпрема за за прераду воћа и поврћа, прeсa зa 
хлaднo цeђeњe 

40 до 160.000 дин 

103.3.7. 

Набавка нове опреме, уређаја и 
репроматеријала за производњу 

вина, ракија и других 

алкохолних пића 

муљаче, пресе, пумпе за претакање и 
филтрирање вина, пунилице, машине за 

затварање боца-затварачице, етикетирке, 

судови за чување вина 

40 до 160.000 дин 

„чилери“ зa кoнтрoлисaну фeрмeнтaциjу, 
чувaњe и хлaдну стaбилизaциjу вина 

(укључујући потребну опрему) 

50 до 200.000 дин 



 
 
 

 

201.3. Органска производња 
 

Општи критеријуми за кориснике 

— Да корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним 

статусом и са пребивалиштем и производњом на територији општине Неготин; 

— Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у регистар привредних субјеката са 

седиштем на територији општине Неготин. 

— Да има уговор потписан са сертификационом институцијом за 2017.годину. 

 

На конкурс се подноси следећа документација: 
— Попуњен конкурсни образац- захтев са обавезним потписом подносиоца (и печатом за правна лица/предузетнике); 

— Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства на територији општине Неготин са активним статусом за 2017.годину 

(фотокопија); 

— Правна лица регистрована за бављење одговарајућом делатношћу, Пољопривредна школа и ЗЗ са седиштем на територији 

општине Неготин, достављају  решење из АПР (фотокопија); 

— Извод из Регистра пољопривредних газдинстава о Структури биљне производње (фотокопија за 2017. годину); 

— Фотокопија наменског пољопривредног текућег рачуна; 

— Рачун за предметну инвестицију, издат у току 2017.године (оригинал или оверена фотокопија).  Рачун мора да гласи на име 

подносиоца захтева на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћених трошкова. Ако издавалац 

рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну или издата потврда од стране издаваоца рачуна да 

није у систему ПДВ-а; 

— Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у 

случају када је извршено готовинско или плаћање картицом може се доставити само фискални исечак (оригинал или оверена 

фотокопија) или доказ о уплати - уплатница; 

— Важећи уговор са сертификационом институцијом за текућу годину (фотокопија); 

 

Критеријуми селекције 

Захтеви се одобравају по времену и редоследу подношења комплетне потребне документације и до утрошка предвиђених средстава за 

предметну инвестицију, а најкасније до 31.10. 2017.год. Некомплетни захтеви неће бити разматрани. 

 

Интензитет помоћи  

Интензитет помоћи износи: 100% од укупно прихватљивих трошкова умањен за износ средстава на име пореза на додату вредност. 

Максимални износ повраћаја средстава по кориснику је 40.000 динара. 

Листа инвестиција у оквиру мере   
 

Шифра 

Инвестиције 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ Износ повраћаја 

у % 

(% од укупно прихватљивих 

трошкова умањен за износ 
средстава на име пореза на 

додату вредност) 

Максималан износ 

подстицаја  

(дин) 
Назив инвестиције 

Прихватљиве инвестиције које 

субвенционише општина Неготин 

201.3.2 Контрола и сертификација 

Трошкови контроле и сертификације 

производа добијених по методама органске 
производње од стране овлашћених 

организација које издају сертификат 

(период конверзије и органски производ) 

100 до 40.000 дин. 

 
 

302.  Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 
 

Општи критеријуми за кориснике  
— Да корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним 

статусом и са пребивалиштем на територији општине Неготин; 

— Да корисник има регистровано, категорисано сеоско туристичко домаћинство, или собе, са важећим решењем издатим од 

општинске управе општине Неготин. 
 

Специфични критеријуми  
— За санацију и уређење објеката категорисаних за смештај у сеоском туризму: да је корисник у претходној години остварио 

туристички промет – пружио услуге ноћења за најмање 20 гостију (потврда из Туристичке организације Неготин или од 

овлашћених туристичких агенција или регистрованих туристичко-угоститељских фирми са којим подносиоц има уговор). 

— За санацију и уређење пивница у Рајцу, Рогљеву и Смедовцу у туристичко-угоститељске сврхе да је корисник у претходној години 

пружио услуге ноћења за најмање 20 гостију или пружене услуге локалне хране за минимум 50 особа, осим код подносилаца који 

први пут подносе захтев за почетно адаптирање пивница у туристичке сврхе. Поред потврде о оствареном туристичком промету, 

доставити и услове Завода за заштиту споменика културе из Београда. 

— Уколико је предмет захтева обезбеђивање средстава за санацију и уређење традиционалних, аутентичних објеката (салаши и старе 

аутентичне куће) који су у власништву подносиоца и у оквиру сеоског туристичког домаћинства, а у циљу њиховог 

прилагођавања туристичко-угоститељским потребама, уз захтев доставити потврду о оствареном туристичком промету (пружање  

услуге ноћења за најмање 20 гостију или пружене услуге локалне хране за минимум 50 особа). Ако je објекат под заштитом Завода 

за заштиту споменика културе из Београда доставити и услове Завода.Ако наведени објекат није под заштитом Завода за заштиту 

споменика културе из Београда, а спада у категорију аутентичних објеката старе сеоске архитектуре, услови Завода нису 

потребни. 

 



 

Критеријуми селекције 

Захтеви се одобравају по времену и редоследу подношења комплетне потребне документације и до утрошка предвиђених средстава за 

предметну инвестицију. Некомплетни захтеви неће бити разматрани. 

 

Интензитет помоћи  

Интензитет помоћи износи: 50% од укупно прихватљивих трошкова умањен за износ средстава на име пореза на додату вредност. 

Максимални износ повраћаја средстава по кориснику је 100.000 динара 

 

 

Листа инвестиција у оквиру мере   
 

Шифра 

инвестиције 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Износ повраћаја 

у % 

(% од укупно 
прихватљивих трошкова 

умањен за износ 

средстава на име пореза 
на додату вредност) 

Максималан износ 

подстицаја  

(дин) 
Назив инвестиције 

Прихватљиве инвестиције које 

субвенционише општина Неготин 

302.2. 

 

Подршка активностима 
везаним за рурални туризам 

Унутрашња адаптација просторија у 

функцији руралног туризма  : 

- сређивање унутрашњих зидова 
просторије ( ригипс, ОСБ плоче, 

стиропор,плочице, лепак за плочице, 

фарба) 

- електроинсталација и водоинсталација- 

материјал 

- опрема: постељина, пешкири, судови, 

душеци, грнчарија,кревети,столови, 
столице,  

- опремање купатила 

50 до 100.000 дин. 

 

 

На конкурс се подноси следећа документација : 

— Попуњен конкурсни образац – захтев, са обавезним потписом подносиоца (и печатом за правна лица и предузетнике); 

— Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства на територији општине Неготин са активним статусом за 2017.годину 

(фотокопија); 

— Правна лица и предузетници регистровани за бављење одговарајућом  делатношћу, са седиштем на територији општине Неготин 

достављају  решење из АПР (фотокопија); 

— Потврда да  корисник има регистровано, категорисано сеоско туристичко домаћинство, или собе, са важећим решењем издатим од 

Општинске управе општине Неготин (фотокопија решења о категоризацији) 

— Фотокопија наменског пољопривредног текућег рачуна; 

— Рачун за предметну инвестицију, издат у периоду од 01.01.2017. години до момента подношења захтева, (оригинал или оверена 

фотокопија). Рачун мора да гласи на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена 

плаћених трошкова. Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну или издата 

потврда од стране издаваоца рачуна да није у систему ПДВ-а; (Комисија неће разматрати пријаве уз које су достављени рачуни са 

неуобичајно високим износима за добра која су предмет подстицаја) 

— Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: у случају када је извршено готовинско или плаћање картицом може се 

доставити  фискални рачун који обавезно прати и писани рачун  (оригинал или оверена фотокопија), или потврда о преносу 

средстава или извод, оверени од стране банке, или доказ о уплати – уплатница са изводом банке; 

— Гаранција за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања гаранције 

(фотокопија). На гаранцији је обавезан печат произвођача. 

— Изјава да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације); нема 

нереализованих инвестиција за које су евентуално одобрена подстицајна средства из претходног периода; добављач и подносилац 

захтева не представљају повезана лица (образац изјаве добија се уз захтев). 

 

Додатна документација за санацију и уређење објеката категорисаних за смештај у сеоском туризму; 

- Потврда из Туристичке организације Неготин или од овлашћених туристичких агенција регистрованих туристичко-угоститељских 

фирми са којима подносилац захтева има уговор, да је пружио услуге ноћења за најмање 20 гостију у току протекле године. 

 

Додатна документација за санацију и уређење пивница у Рајцу, Рогљеву и Смедовцу 

- Потврда о оствареном туристичком промету (20 ноћења или пружене услуге локалне хране за минимум 50 особа, осим код 

подносиоца који први пут подносе захтев за почетно адаптирање пивница у туристичке сврхе). 

- Доставити и услове Завода за заштиту споменика културе из Београда (фотокопија) 

 

Додатна документација за санацију и уређење традиционалних, аутентичних објеката (салаши и старе аутентичне куће) 
 - Потврда о оствареном туристичком промету (20 ноћења или пружене услуге локалне хране за минимум 50 особа). Ако je објекат под 

заштитом Завода за заштиту споменика културе из Београда доставити и услове Завода (фотокопија). 
 
 

 

 

 



II 

НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 

 

  Расподела бесповратних средстава из Програма врши на основу Конкурса, који ће бити отворен  у периоду од  15.05.2017. 

године до 16.06.2017. године (за инвестиције 101.1.1., 101.1.6., 101.1.7., 101.1.8., 101.1.10., 101.2.1., 101.2.4., 101.2.5., 101.3.1., 101.3.2., 

101.3.3., 101.3.4., 101.4.3., 101.4.4., 101.4.5., 101.4.6., 101.5.1., 101.5.2., 101.5.4., 103.1.1., 103.3.1., 103.3.2., 103.3.6., 103.3.7., 302.2.).  

Корисник подстицаја у току конкурса може поднети само један захтев за исплату подстицаја, с тим да тај захтев може 

обухватити једну или више мера, односно једну или више прихватљивих инвестиција. Максимални износ подстицаја по  

захтеву је 160.000 динара, осим за подстицај за „чилере“ за контролисану ферментацију, чување и хладну стабилизацију вина 

где је максимални подстицај 200.000 динара и за подизање нових засада винове лозе где је максимални подстицај 500.000 

динара по хектару засађене површине. Повраћај средстава ће се вршити на текући рачун подносиоца захтева.   

Укупна планирана средства за подстицаје у оквиру Инвестиције 101.3.1. (Подизање нових производних засада винове лозе са 

наслоном) износе 5.000.000 динара. 

 

         За мере директног плаћања (инвeстициja 100.1.1. - вештачко осемењавање) достава захтева од 15.05.2017. године до 

01.12.2017.године;   за инвестицију 201.3.2 (Oргaнскa прoизвoдњa - Контрола и сертификација) достава захтева од 15.05.2017. године 

до 31.10.2017.године;  
 

 Право на коришћење средстава имају регистровано пољопривредно газдинство са пребивалиштем на територији општине 

Неготин (физичко и правно лице/предузетник регистровано за бављење одговарајућом делатношћу), која у предвиђеним роковима 

доставе одговарајућу документацију предвиђену конкурсом.  

        Корисник подстицаја има обавезу да достави тачне податке и веродостојне доказе уз захтев. 

        Корисник  подстицаја дужан је да наменски користи средства подстицаја. 
 

 

Административна процедура 

Мере ће бити спроведена од стране Општинске управе Неготин,  а на основу пријаве - Захтева који се подносе Комисији за реализацију 

програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2017. години, преко 

Одељења за друштвене делатности, привреду и развој са назнаком: "Пријава за доделу дела средстава из Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2017. години". Комплетна  

документација се доставља у једној затвореној коверти. Пријаве се предају у услужни центар Општинске управе општине Неготин или 

поштом на адресу: Општинска управа Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин. Благовременом доставом сматра се 

препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат 

поште), без обзира на датум приспећа. Достављени захтеви ће бити размотрени и проверени од стране Комисије, у смислу 

комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције.  

На основу објављеног обавештења од стране комисије за све заинтересоване за адаптацију просторија (инвестиције: 101.5.4.; 103.1.1.; 

103.3.1.; 302.2.), а у складу са важећим правилником и на основу поднетих пријава,  комисија обилази сва газдинства која су се 

пријавила, како би утврдила стање објекта пре инвестиције. Рок за завршетак радова је до 31.07.2017.године.  По завршетку радова 

комисија ће поново обићи објекте како би утврдила адекватност извршених инвестиција у складу са обавештењем о адаптацији 

просторија. 

Комисија ће захтеве обрађивати по систему прво пристиглих захтева до утрошка средстава предвиђених за меру. После разматрања 

захтева, прихватљиви захтеви ће бити проверени теренским обиласком газдинстава потенцијалних корисника. На основу записника и 

предлога Комисије, председник општине доноси Решење о реализацији програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Неготин у 2017. години из буџета општине Неготин. Стручне и административно-техничке 

послове обавља Одељење за друштвене делатности, привреду и развој. 

Сви они са којима општина има лоше искуство услед не испуњавања уговорених обавеза или услед недомаћинског понашања према 

инвестицији, из претходног периода, немају право остваривања финансијске подршке. Сви корисници за које Комисија утврди да 

нису адекватно искористили добијена средства из буџета општине Неготин, биће у обавези да добијена средства са затезном каматом 

врате буџету општине Неготин, као и они који су пре истека предвиђеног рока отуђили опрему/механизацију/инвестицију која је била 

предмет подстицаја и биће им ускраћено право конкурисања за подстицаје општине Неготин у наредних 5 година. 
 

 

Предмет подстицаја је набавка искључиво нове опреме или механизације. Механизација и опрема која је  купљена на основу 

Програма подршке за 2017. годину, не може се отуђити у наредних 5 година. Односно приплодне јунице се не могу отуђити у 

наредне 3 године, а овце, козе и свиње товних раса у наредне 2 године.У том периоду пријаве крађе предмета подстицаја неће 

се уважавати нити изузимати од поменуте обавезе корисника подстицаја. Корисник подстицаја за изградњу пластеника је у 

обавези да наменски користи пластеник у року од 5 година. Корисник подстицаја за подизања нових засада је у обавези да у 

року од 5 година спроводи неопходне агротехничке мере.  

За врсту механизације за коју је добијен подстицај у претходних 5 година не може се опет конкурисати. 

Подстицаји ће се одобравати само за прихватљиве трошкове инвестиције (Комисија неће разматрати пријаве уз које су 

достављени рачуни са неуобичајно високим износима за добра која су предмет подстицаја). Подстицајима се не надокнађују: 

трошкови који не одговарају предметној инвестицији, нереалне количине материјала, накнадни и непредвиђени трошкови 

радова. Корисници подстицаја у обавези су да надлежној Комисији приликом контроле на газдинству обезбеде на увид предмет 

инвестиције. 
Увид у Програм и образац захтева може се преузети у Одељењу за друштвене делатности, привреду и развој, канцеларија 73 , у 

Услужном центру Општинске управе општине Неготин и са сајта општине Неготин. 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2017. години објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“ 
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