На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), и Одлуке о доношењу Програма
подршке за спровођене пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мало
Црниће за 2022.годину број 020-63/2022-01 од 29.06.2022.године , чији је саставни део,
Начелник Општинске управе Мало Црниће расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ЗА 2022. ГОДИНУ

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Предмет јавног позива су подстицаји и регреси за:
1.Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање),
2.Суфинансирање камата на пољопривредне кредите,
3.Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава:
3.1 набавка квалитетних приплодни грла оваца која се користе за производњу меса,
3.2 набавка квалитетних приплодни грла коза која се користе за производњу меса,
3.3 набавка квалитетних приплодни грла свиња (назимица),
3.4 подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са
наслоном) и матичних засада воћњака, хмеља и винове лозе,
3.5 подизање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу
3.6 набавка машина за сектор млека (музилице, косачице, превртачи сена и мешаоне

сточне хране), за сектор воће, грожђе и поврће (мотокултиватори, тракторске фрезе и
атомизери) и за сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско
биље и др) машине за допунску обраду, за прихрану и заштиту пољопривредних култура
(тањираче, дрљаче, сетвоспремачи, ваљци, међуредни култиватори, расипачи
минералног ђубрива и тракторске прскалице)
II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ
1) За регрес за репродуктивни материјал

- Крајњи корисници су физичка или правна лица (без обзира на величину правног лица), носиоци
или чланови регистрованих пољопривредних газдинстава власници приплодних/млечних грла
крава.
- Максимални износ је лимитиран и одређен је на једно осемењавања по грлу годишње, за
максимално 40 грла по кориснику средстава.
- Корисник средстава мора бити члан регистрованог пољопривредног газдинства и да има грло
за осемењавање у власништву (у случају регистрованих фарми крава, фарма мора де је у статусу
регистрованог пољопривредног газдинства).
- Грла за осемењавањавање морају бити обележена и регистрована у регистру

обележених говеда.

- Мера се односи на прво осемењавање у у периоду од 15.12.предходне године до 15.12.текуће
године по грлу, подстицај се не признаје за „повађање“.
- Прихватљиви трошкови су трошкови осемењавања од стране овлашћене ветеринарске станице
(у случају регистрованих фарми краве осемењавање од стране ветеринара запошљеног на

фарми). Пољопривредник/власник грла који поседује сертификат за осемењавање крава,
такође може поднети захтев за регрес за једно осемењавање по грлу у току календарске
године.
- Помоћ се додељује за једно осемењавање годишње по крави у висини од 1.500,00 динара.
- Нема критеријума селекције. За доделу средстава важиће принцип прво-пристиглих захтева
(firstcomefirstserved) до утрошка предвиђених средстава.
-Захтеви се подносе најкасније до 15.12.2022.године.
-Уз захтев корисник доставља:
-потврда о активном статусу/регистрацији пољопривредног газдинства,
- копију картице наменског уплатног рачуна или потврда из банке о броју жиро рачуна,
-документација о извршеном осемењавању (картон ВО са подацима о власнику грла које је
осемењавано, број животиње из Централног регистра)
-изјава да по истом основу није добијена државна помоћ.
- Пољопривредни произвођачи су слободни да изаберу ко ће да врши осемењавање.
- сертификат за осемењавање крава (у случајевима када власник сам врши осемењавање)
- Максималан број осемењених грла је 40.
- Захтев за остваривање права на регрес подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев за регрес. Изјава да
по истом основу није добијена државна помоћ попуњава се на обрасцу бр. 2. Након обраде
захтева начелник Општинске управе доноси решење о признавању права и висини одобреног
регреса или одбијању захтева. Исплата се врши на наменски рачун пољопривредног газдинства.
2) За суфинансирање камата на пољопривредне кредите
-Крајњи корисници ове мере су непосредни пољопривредни произвођачи чланови
регистрованих пољопривредних газдинстава који се баве пољопривредном производњом.
- Корисници морају доказати да су носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у
активном статусу и да су у 2022. години подигли кредит за пољопривредну производњу са
роком отплате од 1 године.
- Нису предвиђени специфични критеријуми.
- Рангирање се неће вршити, важиће принцип прво-пристиглих захтева (firstcomefirstserved)
до утрошка планираних средстава.
- Захтеви се подносе најкасније до 15.12.2022.године.
- Једно регистровано газдинство може користити ову помоћ само једном у току године
- Износ кредита који корисник користи није лимитиран, а суфинаснирање камате се омогућава
за износ кредита до 300.000,00 динара. Камата се суфинаснира у износу од 100.%, до
максималног износа од 30.000,00 динара. За износ кредита преко 300.000,00 динара до износа
узетог кредита или износ камате веће од 30.000,00 динара, корисник финансира камату
самостално.
-Уз захтев корисник доставља:
- доказ о активном статусу газдинства,
- копију картице наменског уплатног рачуна,
- закључен уговор о пољопривредном кредиту са банком у периоду од 01.01.2022.године до дана
подношења захтева за суфинаснирање,
- план отплате кредита,
- доказ о измиреним јавним приходима према Републици Србији и Општини Мало Црниће (у
случају када подносилац не достави доказ општинска управа ће доказ прибавити по службеној
дужности),
- изјава да по истом основу није добијена државна помоћ.
- Захтев за остваривање права на регрес подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев за регрес.Изјава да
по истом основу није добијена државна помоћ попуњава се на обрасцу бр. 2. О испуњености
услова по пријави решава Општинска управа. Исплата средстава се врши се на наменски рачун

корисника у року од 10 дана од дана доношења решења о утврђивању права на суфинаснирање
камате.
3) За инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава -набавка квалитетних
приплодни грла оваца које се користе за производњу меса
- Крајњи корисници ове мере су непосредни пољопривредни произвођачи чланови
регистрованих пољопривредних газдинстава или фарме које имају статус регистрованог
пољопривредног газдинства, који се баве узгојем оваца.
- Корисници морају доказати да су чланови регистрованог пољопривредног газдинства (за
фарме да су у активном статусу) и да су у 2022.години купили приплодно грло овце старости од
6 до 18 месеци.
- Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у
свом власништву, односно у власништву члана РПГ до 199 грла оваца.
- Рангирање се неће вршити, важиће принцип прво-пристиглих захтева (firstcomefirstserved)
до утрошка планираних средстава. Захтев се подноси најкасније до 15.12.2022.године.
- Максимални износ по овој мери износи 20.000,00 динара по купљеном грлу, за максимално 5
грла по газдинству.
-Уз захтев корисник доставља:
- доказ о активном статусу газдинства,
- копију картице наменског уплатног рачуна,
- купопродајни уговор за грла (не мора бити оверен),
- рачун о куповини квалитетних приплодних грла оваца,
- отпремницу за купљена грла,
- уверење о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла (педигре) или
потврду да су животиње, за које се тражи регрес, у поступку уматичења, или матични лист,
- потврда о броју грла у власништву,
- доказ о извршеном плаћању за купљена грла и то потврду о преносу средстава или извод
оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање
картицом доставити фискални исечак;
- доказ о измиреним порезима према Републици Србији и Општини Мало Црниће Црниће (у
случају када подносилац не достави доказ општинска управа ће доказ прибавити по службеној
дужности)
- изјаву да по истом основу није добијена државна помоћ.
- Захтев за остваривање права на регрес подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев за регрес. Изјаву да
по истом основу није добијена државна помоћ попуњава се на обрасцу број 2. О испуњености
услова по пријави решава Општинска управа. Исплата регреса врши се на наменски рачун
корисника у року од 10 дана од дана доношења решења о утврђивању права на регрес.
4) За инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава -набавка квалитетних
приплодних грла коза које се користе за производњу меса
- Крајњи корисници ове мере су непосредни пољопривредни произвођачи чланови
регистрованих пољопривредних газдинстава или фарме које имају статус регистрованог
пољопривредног газдинства, који се баве узгојем коза.
- Корисници морају доказати да су чланови регистрованог пољопривредног газдинства (за
фарме да су у активном статусу) и да су у 2022.години купили приплодно грло козе старости од
6 до 18 месеци.
- Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у
свом власништву, односно у власништву члана РПГ до 199 грла коза.
- Максимални износ по овој мери износи 20.000,00 динара по купљеном грлу за максимално 5
грла по газдинству.

- Рангирање се неће вршити, додела средстава ће се вршити по принципу прво пристиглих
захтева (firstcomefirstserved) до утрошка планираних средстава. Захтеви се подносе најкасније
до 15.12.2022.године.
-Уз захтев корисник доставља:
- доказ о активном статусу газдинства,
- копију картице наменског уплатног рачуна,
- купопродајни уговор за грла (не мора бити оверен),
- рачун о куповини квалитетног приплодног грла козе,
- отпремницу за купљена грла,
- уверење о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла (педигре) или
потврду да су животиње у поступку уматичења за које се тражи регрес, или матични лист,
- потврда о броју грла у власништву,
- доказ о извршеном плаћању за купљена грла и то потврду о преносу средстава или извод
оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање
картицом доставити фискални исечак;
- доказ о измиреним порезима према Републици Србији и Општини Мало Црниће Црниће (у
случају када подносилац не достави доказ општинска управа ће доказ прибавити по службеној
дужности)
- изјаву да по истом основу није добијена државна помоћ.
- Захтев за остваривање права на регрес подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев за регрес. Изјаву да
по истом основу није добијена државна помоћ попуњава се на обрасцу број 2. О испуњености
услова по пријави решава Општинска управа. Исплата регреса врши се на наменски рачун
корисника у року од 10 дана од дана доношења решења о утврђивању права на регрес.
5) За инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава -набавка квалитетних
приплодних назимица
- Крајњи корисници ове мере су непосредни пољопривредни произвођачи чланови
регистрованих пољопривредних газдинстава или фарме које имају статур регистрованог
пољопривредног газдинства, који се баве узгојем свиња.
- Корисници морају доказати да су чланови регистрованог пољопривредног газдинства (за
фарме да су у активном статусу) и да су у 2022.години купили квалитетну приплодну назимицу
старости од 6 до 12 месеци.
- Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у
свом власништву, односно у власништву члана РПГ до 29 грла крмача или 199 товних свиња.
- Максимални износ по овој мери износи 20.000,00 динара по купљеном грлу за максимално 5
грла по газдинству.
- Рангирање се неће вршити, додела средстава ће се вршити по принципу прво пристиглих
захтева (firstcomefirstserved) до утрошка планираних средстава. Захтеви се подносе најкасније
до 15.12.2022.године.
-Уз захтев корисник доставља:
- доказ о активном статусу газдинства,
- копију картице наменског уплатног рачуна,
- купопродајни уговор за грла (не мора бити оверен),
- рачун о куповини квалитетних приплодних назимица,
- отпремницу за купљена грла,
- уверење о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла (педигре) или
потврду да су животиње у поступку уматичења за које се тражи регрес,
- потврда о броју грла у власништву,
- доказ о извршеном плаћању за купљена грла и то потврду о преносу средстава или извод
оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање
картицом доставити фискални исечак;

- доказ о измиреним порезима према Републици Србији и Општини Мало Црниће Црниће (у
случају када подносилац не достави доказ општинска управа ће доказ прибавити по службеној
дужности)
- изјаву да по истом основу није добијена државна помоћ.
- Захтев за остваривање права на регрес подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев за регрес. Изјаву
да по истом основу није добијена државна помоћ попуњава се на обрасцу број 2. О испуњености
услова по пријави решава Општинска управа. Исплата регреса врши се на наменски рачун
корисника у року од 10 дана од дана доношења решења о утврђивању права на регрес.

6) За подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са
наслоном или без наслона) и матичних засада воћњака, хмеља и винове лозе
- Крајњи корисници ове мере су непосредни пољопривредни произвођачи чланови
регистрованих пољопривредних газдинстава који се баве воћарством.
- Корисници морају доказати да су чланови регистрованог пољопривредног газдинства и да су
у 2022.години купили сортне саднице.
- У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са
наслоном или без наслона) 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 врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2100 hа винове лозе
- Максимални износ по овој мери износи 50% од плаћених трошкова за саднице до
максималаног износа од 100.000,00 динара по кориснику.
- Рангирање се неће вршити, додела средстава ће се вршити по принцип прво пристиглих
захтева (firstcomefirstserved) до утрошка планираних средстава. Захтеви се подносе до
15.12.2022.године.
-Уз захтев корисник доставља:
- доказ о активном статусу газдинства,
- копију картице наменског уплатног рачуна,
- рачун о куповини квалитетног садног материјала и отпремницу за који се тражи регрес,
- сертификат о квалитету садница издат од стране правног лица, односно предузетника

уписаних у Регистар произвођача садног материјала, у складу са законом којим се
уређује садни материјал воћака, винове лозе и хмеља,

- потврда о структури биљне производње,
- доказ о измиреним порезима према Републици Србији и Општини Мало Црниће Црниће (у
случају када подносилац не достави доказ општинска управа ће доказ прибавити по службеној
дужности) ,
- потврду да по истом основу није добијена државна помоћ.
- Захтев за остваривање права на регрес подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев за регрес. Изјаву да
по истом основу није добијена државна помоћ попуњава се на обрасцу број 2. О испуњености
услова по пријави решава Општинска управа. Исплата регреса врши се на наменски рачун
корисника у року од 10 дана од дана доношења решења о утврђивању права на регрес.
7) За подизање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу
- Крајњи корисници ове мере су непосредни пољопривредни произвођачи чланови
регистрованих пољопривредних газдинстава који се баве производњом поврћа, воћа, цвећа и
расадничке производње.
- Корисници морају доказати да су чланови регистрованог пољопривредног газдинства и да су у
2022.години купили пластенике .
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају
у свом власништву, односно у власништву члана РПГ мање од 0,5 hа пластеника.

Максимални износ по овој мери износи 50% од плаћених трошкова за куповину
пластеника до максималаног износа од 100.000,00 динара по кориснику.
Средства се додељују за подизање пластеника и то за:
1) конструкцију за пластенике (алуминијумски, поцинковано-челични, челични и пластични
лукови и цеви),
2) вишегодишње или вишеслојне фолије за покривање пластеника,
3) фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте за платенике
- Рангирање се неће вршити, додела средстава ће се вршити по принцип прво пристиглих
захтева (firstcomefirstserved) до утрошка планираних средстава. Захтеви се подносе најсакније
до 15.12.2022.године.
-Уз захтев корисник доставља:
- доказ о активном статусу газдинства;
- копију картице наменског уплатног рачуна,
- рачун и отпремницу за набавку пластеника (спецификација треба да садржи основне
карактеристике конструкције и опреме ,подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као
у рачуну), са датумом издавања у периоду од 01.01.2022. године до дана подношења захтева,
- доказ о извршеном плаћању предметне опреме и то потврду о преносу средстава или изводе
оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање
картицом доставити фискални исечак;
- изјава да подносилац захтева има мање од 0,5 ха пластеника
- доказ о измиреним јавним приходима према Републици Србији и Општини Мало Црниће(у
случају када подносилац не достави доказ општинска управа ће доказ прибавити по службеној
дужности) ,
- изјава да по истом основу није добијена државна помоћ.
8) Набавка прикључних машина
- Крајњи корисници ове мере су непосредни пољопривредни произвођачи чланови
регистрованих пољопривредних газдинстава који се баве пољопривредном производњом.
- Корисници морају доказати да су чланови регистрованог пољопривредног газдинства и да су у
2022.години купили прикључну машину са списка прихватљивих инвестиција из табеле бр.1.
Подстицај за куповину прикључне машине износи 50 % од плаћеног износа за набавку
машине без ПДВ-а, до максималаног износа од 100.000,00 динара по кориснику.
Табела број 1. Подстицаји и прихватљиве инвестиције у физичку имовину
пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне
пољопривредне производње.

Редни
број
1.

Врста подстицаја

Прихватљиве инвестиције

Подстицаји за набавку
машина за сектор млеко

2.

Подстицаји за набавку
машина за сектор воћа,
грожђа и поврћа
Подстицаји за набаввку
машина за сектор житарице
и индустријско биље

1.Музилице
2.Мешаоне сточне хране капацитета
максимално до 1000 кг.
3.Тракторске косилице
4.Превртачи сена
1. Тракторске фрезе
2. Мотокултиватори
3. Атомизери
1. Машине за допунску обраду:
- тањираче, дрљаче, сетвоспремачи,
међуредни култиватори и ваљци
2. машине за прихрану биљних култура:

3.

- расипачи минералног ђубрива
макс.капацитетеа 1000 л.
3. машине за заштиту
- тракторске прскалице максималне
запремине до 1000 л.
-Уз захтев корисник доставља:
- рачун за купљену машину,
- отпремницу за купљену машину,
- гарантни лист за купљену машину,
- доказ о извршеном плаћању за купљену машину и то потврду о преносу средстава или изводе
оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање
картицом доставити фискални исечак;
- доказ о активном статусу газдинства;
- копију картице наменског уплатног рачуна,
- изјава да по истом основу није добијена државна помоћ.
- структуру биљне производње
Захтев за остваривање права на регрес подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев за регрес.
Изјаву да по истом основу није добијена државна помоћ попуњава се на обрасцу број 2. О
испуњености услова по пријави решава Општинска управа. Исплата регреса врши се на
наменски рачун корисника у року од 10 дана од дана доношења решења о утврђивању права на
регрес. О испуњености услова по пријави решава Општинска управа
III ИЗНОС РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА
У складу са Програмом подршке за спровођене пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Мало Црниће за 2022.годину по овом Јавном позиву опредељена су
укупна средства у износу од 5.000.000,00 динара и то за:
-регрес за репродуктивни материјал у износу од 800.000,00 динара
-суфинансирање камата на пољопривредне кредите у износу од 1.200.000,00 динара.
-набавка квалитетних припродних грла оваца у износу од 300.000,00 динара
-набавка квалитетних приплодних грла коза у износу од 200.000,00 динара
-набавка квалитетних назимица у износу од 300.000,00 динара
-подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и
матичних засада воћњака, хмеља и винове лозе у износу од 200.000,00 динара
-подизање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу у износу од
200.000,00 динара.
- Набавка машина у износу од 1.800.000,00 динара

IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
ПОДСТИЦАЈЕ
Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом
подноси се у року од 12. јула до 15. децембра 2022.године, закључно.
V ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни позив за подношење захтева за мере подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине Мало Црниће за 2022.годину објављује се на
званичној интернет страници општине Мало Црниће www.opstinamalocrnice.rs, у средствима
јавног информисања (у скраћеноj верзији), као и на огласној табли Општине Мало Црниће.

Обрасци за подношење захтева се могу преузети са интернет странице општине Мало Црниће
или на писарници Општинске управе Мало Црниће.
Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Општинске управе
Мало Црниће- Одсек за локални економски развој, локалну пореску администрацију и
инспекцијске послове, 012/280-979, 012/280-016 или у канцеларији број 13. у Општинској управи
Мало Црниће. Особа за контакт је Борис Павловић.
У Малом Црнићу, 12.07.2022.године
Број: 320-72/2022
Заменик начелника
Драган Митић дип.правник с.р.

Образац бр. 1.

ЗАХТЕВ ЗА РЕГРЕС
*Попуњава корисник
I- OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презиме носиоца пољопривредног
газдинства:
ЈМБГ:
Адреса:
Број телефона:
Број наменског рачуна пољопривредног
газдинства:
Број пољопривредног газдинства (БПГ):
Идентификациони број газдинства (HID):
Захтев за регрес:

*за пластенике прилог спецификација опреме са ценама за коју се тражи регрес

Потпис подносиоца захтева
______________________

*попуњава Општинска управа
II-ОБРАЧУН РЕГРЕСА
Назив мере

Износ регреса

Укупан износ регреса
(динара) за исплату:

Контролу испуњености прописаних услова за остваривање права на регрес и
обрачун регреса извршио дана ________2020. године, запослени у Општинској управи
Обрађивач,

__________________

Образац 2

ИЗЈАВА

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да по неком другом
основу не користим бесповратна средства за исту намену за коју сам поднео захтев за
регрес.

Датум: ______________
Потпис подносиоца пријаве
_____________________________

Образац 3
ИЗЈАВА

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем следеће:

-да у свом власништву поседујем мање од 0,5 х пластеника

Датум: ______________
Потпис подносиоца пријаве
_____________________________

Образац 4
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПЛАСТЕНИКЕ

Спецификација нови пластеник
Назив опреме

Цена без ПДВ-а

Датум: _________________
Подносилац захтева
_______________________

