
 
 
 
 

 
 

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 2021. години („Сл.лист општине Неготин“ број: 4/2021 од 23.03.2021.год ) и претходне 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-01383/2021-09 од 01.03.2021. године, 
расписује 

 
КОНКУРС 

ЗА  ДОДЕЛУ   СРЕДСТАВА ИЗ  ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2021. ГОДИНИ 
 
I 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 
 

 Расписије се Конкурс за реализацију инвестицијa 101.1.1., 101.1.17.,101.1.3.,101.1.4.,101.1.5.,101.1.8.,101.2.1.,101.2.3., 
101.2.5.,101.4.1.,101.4.12.,101.4.14.,101.4.17., 101.4.2.,101.4.24., 101.4.28.,101.4.3.,101.4.8.,101.5.1., 101.5.10.,101.5.2.,101.5.3., 101.5.4., 
101.5.5., 101.5.6., 101.5.7., 101.6.1,101.6.2,   301.2., 302.2.,  304.5.1.1, 304.5.3.5., 304.5.6.1., 304.5.6.2., у складу са Програмом подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2021. години, у периоду од 19.04.2021. године 
до 18.05.2021. године. 
 За мере директног плаћања (инвeстициja 100.1.1. - вештачко осемењавање) достава захтева од 19.04.2021. године до 
01.11.2021.године; за инвестицију 201.1. (Одрживо коришћење пољопривредног земљишта)  и  201.3. (Органска производња) достава 
захтева од 19.04.2021. године до 31.10.2021.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 у периоду од 02.11.2020. до утрошка средстава за ту намену, а најкасније до 01.11.2021. Максимално једно 
осемењивање по грлу, максималан број грла по једном  газдинству је 19. 
 
Административна процедура  
Мера ће бити спроведена од стране ЈЛС,  Одељења за друштвене делатности, привреду и развој. 
Реализација регресирања за  репродуктивни  материјал се спроводи на следећи начин:  
- објављивање јавног позива за подношење захтева за регрес на основу утврђених критеријума; 
- захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда, пољопривредна газдинства подносе у периоду  од 02.11.2020. године до 

утрошка средстава, а најкасније до 01.11. 2021. 
- уз захтев се прилаже: картон за вештачко осемењавање (признаница) о извршеном плаћању  за вештачко осемењавање у периоду 

од 02.11.2020. године до утрошка средстава за ову намену, а најкасније 01.11.2021., Фотокопија потврде о регистрацији 
пољопривредног газдинства са активним статусом за 2021.годину, фотокопија пасоша за осемењено грло ( искоришћену 
минипајету или пајету чувати на газдинству ради контроле) и фотокопија наменског пољопривредног рачуна. 

        
101. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава  
 
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; 
— 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; 



— Механизација и опрема која је  купљена на основу Програма подршке за 2021. 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.. 

— Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у регистар привредних субјеката,  
— Добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма, 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 млеко 
— Прихватљиви корисници за инвестиције 101.1.3. 101.1.4., 101.1.5., 101.1.8., 101.1.17.,  су пољопривредна газдинства која поседују 

у свом власништву, односно у власништву члана РПГ од 1-19 млечних крава.  
— Прихватљиви корисници у оквиру инвестиције 101.1.3. за куповину агрегата за струју (максималне јачине до 4kW) су 

пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана ПГ минимум 3 грла говеда или 20 оваца 
или 10 крмача. 

— Прихватљиви корисници за инвестицију 101.1.1 (набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза): 
минимални број грла на крају инвестиције мора бити две. Максимални прихватљиви износ рачуна по једном грлу говеда је 
130.000,00 динара. Набавка квалитетних приплодних грла  млечних раса неће бити прихваћена ако је обављена на 
територији општине Неготин. 

 Сектор месо 
-    Прихватљиви корисници за инвестиције 101.2.3., 101.2.5., су пољопривредна газдинства која поседују у свом    власништву, 

односно у власништву члана РПГ од 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза или 5-100 грла квалитетних приплодних 
крмача. 

-   Прихватљиви корисници за инвестицију 101.2.1.(набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца,  коза и свиња која се 
користе за производњу меса)  су пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 
0-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 0-100 грла квалитетних приплодних крмача, пре инвестиције.Максимални 
прихватљиви износ рачуна, за јагњад старости од 4-10 месеци максимални износ по грлу је 12.000,00 динара а за старост од 10-18 
месеци максимални износ по грлу је 16.000,00 динара. Максимални износ  по једном овну старости до 12 месеци је 12.000 динара 
а старости од 12-18 месеци  је 18.000 дин. Набавка квалитетних приплодних грла неће бити прихваћена ако је обавњена на 
територији општине Неготин. 

Сектор воће, грожђе, поврће (укључујучи печурке) и цвеће 
- Прихватљиви  корисници  за инвестиције 101.4.1., 101.4.3., 101.4.8., 101.4.14., 101.4.24. и  101.4.28. су пољопривредна газдинства 
која у свом власништву, односно у власништву члана РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог и бобичастог воћа и хмеља; односно 
мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, односно до 2 hа винове лозе.  

- 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 на крају инвестиције имају у свом власништву, односно 
у власништву члана РПГ: 0,1-50 hа јагодастих и бобичастих  врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, до 2 hа винове лозе 
уписаних у виноградарски регистар на крају инвестиције. 

-У оквиру инвестиције 101.4.2. подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничарску производњу 
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву 
члана РПГ мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору.  

-Такође у оквиру  мере 101.4.2.  али везано за куповину фолија за покривање постојећег пластеника и мрежа за сенчење 
пластеника, прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у својој биљној структури имају пријављено минимум 
100м2 пластеничке производње. 

- У оквиру мера 101.4.12. Набавка бокс палета за транспорт и складиштење простора  и 101.4.17. Опрема за вентилацију и опрема 
за принудну вентилацију, прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у својој биљној структури имају пријављено  
више  од  2ха засада под воћем или виноградом, или  минимум 200м2 пластеничке производње или 20 ари засада поврћа на 
отвореном.За ове две  мере неопходно је имати и поднету пријаву за адаптацију/уређење просторија (период пријављивања је био 
од 08.02.2021. год. до 26.02.2021.год.)  као и записник комисије са терена тј. урађен нулти преглед. 

Сектор остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа) 
- У оквиру инвестиције: 101.5.1., 101.5.2., 101.5.3., 101.5.4., 101.5.5., 101.5.6., 101.5.7. прихватљиви корисници су пољопривредна 
газдинства која имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ Пољопривредна газдинства која имају  мање од 50 ха 
земљишта под осталим усевима. 
-У оквиру инвестиције 101.5.10. прихватљиви корисници за инвестиције за набавку  машина и опреме за наводњавање су 
пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха земљишта под осталим усевима. 

Сектор пчеларство  
У оквиру инвестиције 101.6.2. (сектор пчеларства) прихватљиви корисници треба да имају од 0-500 кошница. Максимални 

прихватљиви износ рачуна по једној кошници је 5.000,00 динара, а количина воска по кошници је 0,5кг. 
У оквиру инвестиције 101.6.1. (селекционисане пчелиње матице) прихватљиви корисници треба да имају од 10-500 кошница.  

 

 



 

        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 2021.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 2021.годину (фотокопија) – није потребно за 

лица која конкуришу за  Сектор пчеларство;  
— Фотокопија наменског пољопривредног текућег рачуна; 
— Рачун за предметну инвестицију, издат у периоду од 01.10.2020. години до момента подношења захтева (оригинал или 

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: у случају када је извршено готовинско или плаћање картицом може се 
доставити  фискални рачун који  прати и писани рачун  (оригинал или 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 и продавца. 

— 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 фотокопија); 
— Потврда Службе за селекцију и матичење стоке. 
— Фотокопија пасоша за купљена грла; 

Додатна документација за подизање засада воћака и винове лозе: 
— Хемијска анализа земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту или винову лозу;(анализа урађена у периоду од 

01.10.2020.год.) 
— Деклерација и отпремница за садни матријал (оригинал или фотокопија); 
— Сертификат о производњи-од расадника (фотокопија) 
— Уверење о здравственој исправности садница - од расадника (фотокопија) 
— Потврда о упису у виноградарски регистар (код засада винове лозе) 
        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 или члан 
Друштва пчелара „Хајдук Вељко“ (на којој је наведен број пчелињих друштава). Документ мора бити издат у текућој години 
(фотокопија); 
 

Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Сектор 
Шифра 

инвестиције 

ИНВЕСТИЦИЈА 

Износ 
повраћаја 

у % 

Максималан 
износ субвенције 

(дин) 

Износ укупне 
инвестиције  

без ПДВ-а 
(попуњава 
странка) 

Износ 
одобрене 
субвенциј

е 
(попуњава 
службено 

лице) 

Назив инвестиције 
Прихватљиве инвестиције 

које субвенционише 
општина Неготин 

 

Сектор 
Млеко 

101.1.1. 
Набавка квалитетних 
приплодних грла млечних 
раса: говеда, оваца и коза 

квалитетне уматичене 
приплодне јунице, 
старости од 17 до 27 
месеци у моменту 
издавања рачуна о набавци 

60 до 120.000    

101.1.3 

Опрема за мужу, хлађење и 
чување млека на фарми, 
укључујући све елементе, 
материјале и инсталације 

апарати за мужу – 
музилице, лактофризи, 
агрегат за струју 

40 до 100.000    

101.1.4. 

Машине и опрема за 
руковање и транспорт 
чврстог, полутечног и течног 
стајњака (транспортери за 
стајњак; уређаји за мешање 
полутечног и течног 
стајњака; пумпе за пражњење 
резервоара; сепаратори за 
полутечни и течни стајњак; 
машине за пуњење течног 
стајњака; специјализоване 
приколице за транспорт 
чврстог стајњака, уклјучујући 
и пратећу опрему за 
полутечни и течни стајњак) 

транспортери за стајњак; 
уређаји за мешање 
полутечног и течног 
стајњака; пумпе за 
пражњење резервоара; 
сепаратори за полутечни и 
течни стајњак; машине за 
пуњење течног стајњака; 
специјализоване 
приколице за транспорт 
чврстог стајњака, 
уклјучујући и пратећу 
опрему за полутечни и 
течни стајњак, цистерне, 
растурач стајњака, 
прикључна механизација 
за утовар стајњака 

30 до 160.000    



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; 
хранилице; појилице; балери; 
омотачи бала и комбајни за 
сточну храну; косилице; 
превртачи сена) 

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; 
косилице; превртачи сена, 
скупљач сена, круњач за 
кукуруз 

40 до 120.000    

101.1.8. 
Опрема за фиксне ограде и 
електричне ограде за 
пашњаке/ливаде 

Опрема за електричне 
ограде 

40 до 120.000    

101.1.17. 
Машине и опрема за 
наводњавање усева 

Опрема за наводњавање 
(цеви и пумпе) цистерне 

40 до 120.000    

 

Сектор 
Месо 

101.2.1. 

Набавка квалитетних 
приплодних грла говеда, 
оваца, коза и свиња које се 
користе за производњу меса. 

набавка уматичених или у 
процесу уматичења , 
шиљежице, шиљежани, 
двиске и двисци, старости 
од 4 до 18 месеци у 
моменту издавања рачуна 
о набавци;  

60 до 120.000    

101.2.3. 

Машине и опрема за 
руковање и транспорт 
чврстог, полутечног и течног 
стајњака (транспортери за 
стајњак; уређаји за мешање 
полутечног и течног 
стајњака; пумпе за пражњење 
резервоара; сепаратори за 
полутечни и течни стајњак; 
машине за пуњење течног 
стајњака; специјализована 
опрема за транспорт чврстог 
стајњака, полутечног и 
течног стајњака, резервоари 
за течни стајњак, 
специјализоване приколице 
за транспорт 
чврстог/полутечног/течног 
стајњака, са одговарајућом 
опремом), укључујући и 
пратећу опрему за полутечни 
и течни стајњак) 

транспортери за стајњак; 
уређаји за мешање 
полутечног и течног 
стајњака; пумпе за 
пражњење резервоара; 
сепаратори за полутечни и 
течни стајњак; машине за 
пуњење течног стајњака; 
специјализоване 
приколице за транспорт 
чврстог стајњака, 
уклјучујући и пратећу 
опрему за полутечни и 
течни стајњак, цистерне, 
растурач стајњака, 
прикључна механизација 
за утовар стајњака 

30 до 160.000    

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.) 

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; 
косилице; превртачи сена, 
скупљач сена, круњач за 
кукуруз 

40 до 120.000    

 

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. 

саднице воћака за 
подизање нових засада 
воћа (мин.површине 0,3 ha 
за јабучасто, коштичаво и 
језграсто воће, 0,15 ha за 
јагодасто и бобичасто воће 
и остало бобичасто воће - 
шипурак);  

60 до 160.000    

набавка наслона за 
воћњаке и винограде 
подигнуте у периоду од 
01.10.2019./пролеће 2020. 
(коље, стубови и жица са 
пратећом опремом),  

40 120.000   



подривачи, таруп, мулчер, 
машине за зелену резидбу 

40 до 120.000   

Подизање засада винове 
лозе са наслоном (мин.0,20 
ha-макс.1 ha) и то: 
лозни калем и наслон 
(коље, стубови и жица са 
пратећом опремом). 
Прихватљиве сорте: 
Тамјаника црна и 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, Багрина, 
Зачинак 

100 

до 350.000 дин. 
по хектару 
засађене 

површине 

  

101.4.2. 

 
 
Подизање и опремање 
пластеника за производњу 
поврћа, воћа, цвећа и 
расадничку производњу 
 
 
 

Изградња професионалног 
пластеника минималне 
површине 0,01 ха 

60 120.000   

Фолија за покривање 
постојећег пластеника  и 
мрежа за сенчење 
пластеника минималне 
површине 0,01 ха 

40 120.000   

101.4.3. 

Подизање, набавка и 
опремање система 
противградне заштите  у 
воћњацима и вишегодишњим 
засадима 

Бетонски и метални 
стубови и противградна  
мрежа 

40 до 160.000    

101.4.8 
Набавка опреме и уређаја за 
сетву, садњу и мулчирање (са 
фолијом) 

плугови, чизел плугови, 
тањираче, дрљаче, 
сетвоспремачи, ротофрезе, 
мотокултиватори, 
сејалице,садилице, 
депозитори, механизација 
за обраду земљишта 
унутар редова засада, 
прикључне косачице , 
бушач рупа 

40 до 120.000    

тример или моторна 
косачица 

50 до 100.000    

 101.4.12 
Набавка бокс палета за 
транспорт и складиштење 
производа 

Бокс палете,преградни 
панели, тампони за под 

40 до 100.000   

 101.4.14 
Набавка опреме-линија за 
бербу, сортирање и 
калибрирање производа 

 берач,тресач 40 до 120.000   

 101.4.17 
Опрема за вентилацију и 
опрема за принудну 
вентилацију 

Компресор за хлађење, 
климе, стиропор 

50 до 100.000   

 101.4.24. Машине за заштиту биља прскалице и атомизери 40 до 120.000   

 101.4.28. 
Машине, уређаји и опрема за 
наводњавање усева 

Црева, траке, 
капалице,пумпе, цистерне 

50 до 120.000    

 

Сектор 
Остали усеви 

(житарице, 
индустријско, 
ароматично и 

зачинско биље и 
др.) 

101.5.1. 
Машине за примарну обраду 
земљишта 

плугови, чизел плугови 40 до 120.000    

101.5.2. 
Машине за допунску обраду 
земљишта 

тањираче, дрљаче,  
ротофрезе, подривачи, 
мотокултиватори 

40 до 120.000   

101.5.3. 
Машине за ђубрење 
земљишта 

расипачи минералног 
ђубрива 

40 до 120.000   

101.5.4. Машине за сетву 

сетвоспремачи, сејалице, 
ваљак, телескопски 
манипулатор са 
припадајућом опремом 

40 до 120.000   

 101.5.5. Машине за садњу садилице 40 до 120.000   

 101.5.6. Машине за заштиту биља прскалице и атомизери 40 до 120.000   

 101.5.7. 
Машине за убирање односно 
скидање усева 

транспортери-
елеватори,сeлeктoр зa 
житaрицe и уљaрицe , 
круњачи кукуруза 

50 до 100.000   



 101.5.10 
Машине и опрема за 
наводњавање усева 

Црева,траке, 
капалице,пумпе, цистерне 

50 до 120.000    

 

Сектор 
Пчеларство 

101.6.1. 
Набавка нових пчелињих  
друштава 

селекционисане пчелиње 
матице 

60 до 50.000    

101.6.2. 
Набавка опреме за 
пчеларство 

кошнице или делови 
кошница, оплодњаци,  
пластични рамови, , 
пластичне сатне основе,  
носиљке, млин за шећер, 
мешач за погаче, пегла за 
равнање погаче, преса за 
сатне основе,  пчеларске 
ваге,  димни топ, бушач 
рама,  матичне решетке, 
стресач пчела 

тример или моторна 
косачица 

50 

 

 

 

 

 

до 100.000  

 
 
 
 
 
 

  

сатне основе 50 до 50.000   

 
Критеријуми селекције  
Захтеви се одобравају по времену и редоследу подношења комплетне потребне документације до утрошка предвиђених средстава за 
инвестицију. Некомплетни захтеви неће бити разматрани. 

 
201.1. Одрживо коришћење пољопривредног земљишта 
 
Општи критеријуми за кориснике 
-Корисник правно лице, мора бити у активном статусу и уписан у регистар привредних субјеката тј. Доказ о регистрацији код 
Агенције за привредне регистре (фотокопија решења АПР-а или Извод из регистра АПР-а) 
 - Корисник мора да задовољава услове у погледу техничких и стручних капацитета за одређивање основних параметара плодности 
земљишта тј. Овлашћење од стране Министарства пољопривреде (Овлашћена организација за испитивање основних параметара 
земљишта). 
 - Фотокопија текућег рачуна  
- За инвестицију за коју подносе захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, 
донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја. 
 - Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених 
подстицаја, субвенција;  
- Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица, 
                                   
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 2021.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 2021. годину); 
— Фотокопија наменског пољопривредног текућег рачуна; 
— Рачун за предметну инвестицију, издат у , издат у току 2021.године (оригинал или 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 фотокопија) 
или доказ о уплати - уплатница; 

- Овлашћење од стране Министарства пољопривреде (Овлашћена организација за испитивање основних параметара) 
 
 
Листа инвестиција у оквиру мере   
 

Одрживо 
коришћење 

пољопривредног 
земљишта 

201.1. Одрживо управљање земљиштем 
Контрола плодности 
земљишта 

100 до 1.000.000   

 
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. 

 
 
 



 
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 2021.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 2021.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 2021. годину); 
— Фотокопија наменског пољопривредног текућег рачуна; 
— Рачун за предметну инвестицију, издат у току 2021.године (оригинал или  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); 
 
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) 

50 до 50.000 дин. 

 
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. 2021.год. Некомплетни захтеви неће бити разматрани. 

 
301.  Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга 
 

Општи критеријуми за кориснике  
— Да корисник има регистровано пољопривредно газдинставо, са активним статусом и са пребивалиштем и производњом 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 инвестицију 
— Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у регистар привредних субјеката,  
— Добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма, 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. 
 
Листа инвестиција у оквиру мере   

 

Инвестиције за 
унапређење и 

развој руралне 
инфраструктуре 

301.2 

Инвестиције у израду, 
унапређење или проширење свих 
типова инфраструктуре мањег 
обима, укључујући инвестиције у 
обновљиве изворе енергије 

Копање бунара (износ до 
300.000,00 динара) 

Ø 800-1000 мм 
50 

до 120.000    

Копање бушотина (износ до 
160.000,00 динара)   

Ø до 200 мм 

до 80.000    

 



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. 

 
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, са минимумом од 4 лежаја, са важећим решењем 

издатим од општинске управе општине Неготин. 
— За ову  меру  неопходно је имати и поднету пријаву за адаптацију/уређење просторија (период пријављивања је био од 08.02.2021. 

год. до 26.02.2021.год.) као и записник комисије са терена тј. урађен нулти преглед. 

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 2021.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, са минимумом од 4 лежаја, 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 01.10.2020. години до момента подношења захтева, (оригинал или 

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 и продавца. 

— 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; 
- Копија књиге гостију за  2019/2020  са   најмање  20 ноћења. 
 
Листа инвестиција у оквиру мере   
  

Унапређење 
економских 

активности на 
селу кроз 
подршку 

непољопривре
дним 

активностима 

302.2. 
 

Подршка активностима   
везаним за рурални туризам 

Унутрашња адаптација 
просторија у функцији 
руралног туризма  : 

Сређивање 
купатила:електроинстал
ација, 
водоинсталација,плочи
це, лепак за плочице, 
санитарија,фарба 

50 до 50.000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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. 
 
304. Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и 
увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског 
порекла на газдинствима 
 

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; 
— Корисник правно лице (укључујући предузетнике), мора бити у 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 да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година 
од дана набавке опреме; 



— Добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма, 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:   
-      Прихватљиви корисници за инвестицију 304.5.1.1. (за набавку опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека     

производа од млека) су регистрована пољопривредна газдинства која имају по Правилнику о малим количинама примарних 
производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале 
субјекте у пословању храном животињског порекла ("Сл. гласник РС", бр. 111/2017) мале количине примарних производа  
максимално 200л недељно сировог млека.  

   -   Прихватљиви корисници за инвестицију 304.5.3.5. (за набавку опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића, као и 
опреме за дегустационе сале) су регистровани мали произвођачи вина на породичном газдинству, са површином минимум до 
0,2 ha винограда уписаног у Виноградарски регистар и да су на крају инвестиције уписани у винарски регистар и 
поседују капацитет објекта до 20.000 литара; а за произвођаче воћних вина минимум површине 0,2 hа засада, да су правна 
лица или предузетници који су уписани у централни регистар објеката.  

-    Прихватљиви корисници за инвестицију  304.5.6.1. (за намену набавке опреме и уређаја за прераду пчелињих производа)  су 
пољопривредна газдинства која имају д 5–500 кошница.  

-      Прихватљиви корисници за инвестиције 304.5.6.2. ( за набавку опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа) 
су корисници који имају 10-500 кошница. 

 
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 2021.годину 

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

достављају  решење из АПР (фотокопија); 
— Прихватљиви корисници за инвестицију 304.5.3.5. морају  бити  уписани у Виноградарски регистар у складу са законом којим се 

уређује област виноградарства и винарства,  да су на крају инвестиције уписани у винарски регистар и поседују капацитет 
објекта до 20.000 литара; а за произвођаче воћних, да су правна лица или предузетници који су уписани у централни регистар 
објеката.. 

— Фотокопија наменског пољопривредног текућег рачуна; 
— Рачун за предметну инвестицију, издат у периоду од 01.10.2020. години до момента подношења захтева, (оригинал или 

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 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 и продавца. 

— 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). 
 

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 

304.5.1.1. 
Набавка опреме за узорковање, 
пријем, прераду, пуњење и 
паковање млека  производа од 
млека 

судови за млеко (инокс), дупликатор 50 до 100.000 дин. 

304.5.3.5. 
Набавка опреме за производњу 
вина, ракија и других алкохолних 
пића, као и опреме за 
дегустационе сале 

муљаче, пресе, пумпе за претакање и 
филтрирање вина, пунилице, машине за 
затварање боца-затварачице, етикетирке, 
судови за чување вина, „чилери“ зa 
кoнтрoлисaну фeрмeнтaциjу, чувaњe и 
хлaдну стaбилизaциjу вина (укључујући 
потребну опрему), столови, столице, 
полице (дрвене) 

50 до 100.000 дин. 

304.5.6.1. 
Набавка опреме и уређаја за 
прераду пчелињих производа 

опрема за врцање меда (центрифуге, 
отклапачи, каде, дуваљке- моторни 
издувач за пчеле) топионик воска (парни и 
сунчани), , пумпе за претакање меда, 
декристализатори, хомогенизатор-
дупликатор, сушара  за полен 

50 до 100.000 дин. 



304.5.6.2. 
Набавка  опреме и уређаја за 
паковање и складиштење 
пчелињих производа 

опрема за чување (прохром-инокс 
амбалажа) и паковање меда (пакирнице), 

50 до 100.000 дин. 

 
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. 
 
 

II 
 

НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 
 

 

  Расподела бесповратних средстава из Програма врши на основу Конкурса, који ће бити отворен  у периоду од  19.04.2021. 
године до 18.05.2021. године (за инвестиције 101.1.1., 101.1.17.,101.1.3.,101.1.4.,101.1.5.,101.1.8.,101.2.1.,101.2.3., 
101.2.5.,101.4.1.,101.4.12.,101.4.14.,101.4.17., 101.4.2.,101.4.24., 101.4.28.,101.4.3.,101.4.8.,101.5.1., 101.5.10.,101.5.2.,101.5.3., 101.5.4., 
101.5.5., 101.5.6., 101.5.7., 101.6.1,101.6.2,  301.2., 302.2.,  304.5.1.1, 304.5.3.5., 304.5.6.1., 304.5.6.2.,). 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  који се односи на више мера из конкурса је 160.000 динара а  рачунаће се по 
наведеним процентима износа повраћаја из листа инвестиција у оквиру мера. 

У случају да се захтев односи искључиво на  мере  101.6.1, 101.6.2, 304.5.3.5 и 304.5.6.1 и комбинацији ових мера, 
максимални повраћај по захтеву је 100.000 динара. 

 У случају  да се захтев односи  искључиво на меру 101.4.1 у делу  подизања нових засада винове лозе,  максимални 
подстицај је  350.000 динара по хектару засађене површине односно по захтеву.Ако се у захтеву поред мере 101.4.1 налази и 
нека друга мера онда је максимални износ подстицаја по захтеву  160.000 динара. 

 Повраћај средстава ће се вршити на текући рачун подносиоца захтева.   
 
         За мере директног плаћања (инвeстициja 100.1.1. - вештачко осемењавање) достава захтева од 19.04.2021. године до 
01.11.2021.године; за инвестицију 201.1. (Одрживо коришћење пољопривредног земљишта) и 201.3. (Органска производња) достава 
захтева од 19.04.2021. године до 31.10.2021.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 2021. 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 2021. 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.  

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  
Правилника о додели средстава из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  општине 
Неготин („Сл.лист општине Неготин“ број: 9/2019 од 23.04.2019.год )    и  записника и предлога Комисије, председник општине доноси 
Решење о реализацији програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 
текућој  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 2021. 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. 
Конкурс објавити у „Службеном листу општине Неготин“,на огласној табли општинске управе општине Неготин, на сајту општине 
Неготин и на порталу е-Управе. 
 
 
обрадио: 
Бранкица Димитријевић, дипл.инж.шум.                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
                                                                                                                       Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе     
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