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У складу са Уредбом о утврђивању Програма подршке спровођењу мера 

популационе политике у Републици Србији за 2018. годину („Службени гласник РСˮ, број 

36/20 ), Уговора о суфинасирању мера популационе политике јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији у 2018 години, мере активности 4. Ублажавање 

економске цене подизање детета –подршка привреди и пољопривреди кроз економског 

оснаживања породичних пољопривредних газдинстава и покретање породичног бизниса и 

на основу Правилника о спровођењу мера /активности ублажавања економске цене 

подизања детета кроз економског оснаживања породичних пољопривредних газдинстава и 

покретање породичних бизниса бр.305-1/2018 од 15.11.2018 године, Радна група на 

седници бр. 06-333/18 од 10.12.2018. године расписује други 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА/АКТИВНОСТИ УБЛАЖАВАЊА 

ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПОДИЗАЊА ДЕТЕТА КРОЗ ЕКОНОМСКОГ 

ОСНАЖИВАЊА ПОРОДИЧНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ГАЗДИНСТАВА И ПОКРЕТАЊЕ ПОРОДИЧНИХ БИЗНИСА  

 

Предмет Јавног позива  
 

Расписује се Јавни позив за доделу средстава  Кабинета  министра без портфеља 

задуженог  за демографију и популациону политику Јединицама локалне самоуправе за 

спровођење мера/активности ублажавања економске цене детета кроз економског 

оснаживања породичних пољопривредних газдинстава и покретање породичних бизниса, 

мера активности 4. Ублажавање економске цене подизање детета –подршка привреди и 

пољопривреди кроз економског оснаживања породичних пољопривредних газдинстава и 

покретање породичног бизниса. 

 

Средства за реализацију Јавног позивa у висини од 4.000.000,00 динара, 

опредељена су Уговора о суфинасирању мера популационе политике Јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији у 2018 години и  Одлуком о  другом ребалансу буџетa 

општине Босилеград за 2018. годину („Службени гласник Града Врања“ број: 26 од 

24.09.2018 године ).  

 

Врсте подстицаја 

 

 Подстицаји обухватају подршку програму спровођење мера/активности 

ублажавања економске цене подизања детета кроз економско оснаживања породичних 

пољопривредних газдинстава и покретање породичних бизниса, и то:   

 1. Подстицаје за економско оснаживање породичних пољопривредних газдинстава;  

 2. Подстицаје за покретање породичних бизниса. 

 

 Подстицаји из става обухватају набавку:  

 1.  Опреме и машине за примарну производњу  биљака у заштићеном простору;  
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 2.  Опреме и машине за примарну производњу воћа и грожђа;  

 3. Опреме и машине за примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и 

лековитог биља;  

 4. Опреме и машине за убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и 

лековитог биља;  

 5.  Опреме и машине за обраду земљишта, заштиту биљака ( од болести, корова и 

штеточина), прихрањивање/ђубрење  и транспорт примарних пољопривредних производа;  

 6.  Опреме и машине за примарну производњу житарица, индустријског и крмног 

биља;  

 7. Опреме и машине за припрему, дистрибуцију и складиштење концетроване и 

кабасте сточне хране;  

 8.  Опреме којом се штити добробит животиња; 

 9.  Опреме за производњу конзумних кокошијих јаја; 

 10. Опреме и машине за пчеларство;  

  

Прихватљиве инвестиције за које се одобравају подстицаји по Јавном позиву  

дате су у Прилогу 1., који је одштампан уз овај Јавни позив  и чини саставни део ( у 

даљем тексту: Прилог 1.).  

 

Подстицајима се не надокнађују:  

 1. Порези, укључујући и порез на додату вредност;  

 2. Царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне 

сагласности од државних институција и јавних предузећа;  

 3. Трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;  

 4. Трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;  

 5. Допринос у натури ( сопствени рад и материјал подносиоца пријаве);  

 6. Набавка инвестиције из Прилога 1.  , путем лизинга, цесије, компензације, 

асигнације или на други начин који представља неки облик гашења обавеза путем 

пребијања дугова.  

 

Општи критеријуми за корисника  

   Право на коришћење подстицаја  за покретање сопственог бизниса  имају 

млади брачни парови са територије општине Босилеград, тј. физичка лица  која 

немају запослење, али имају квалитетну идеју за самозапошљавање.  

Право на подстицаје остварује физичко лице- носилац или члан породичног 

пољопривредног газдинства, као и физичка лица која немају запослење, али имају 

квалитетну идеју за самозапошљавање, и то ако:  

 - је носилац, односно члан породичног пољопривредног газдинства уписаног у 

Регистар пољопривредних газдинстава, и налази се у активном статусу на дан подношења 

пријаве,  

 - На дан подношења пријаве за коришћење подстицајних средстава оба брачна 

друга се налази на евиденцији Националне службе за запошљавање, као незапослена лица;  

 - на дан подношења пријаве има навршених 18 година живота,  

 - у календарској години у којој подноси пријаву има навршених највише 40 година 

живота.  

 

Лице остварује право на подстицаје, ако:  

 - није започело реализацију инвестиције која је предмет пријаве и Јавни позив; 
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 - за инвестицију за коју подноси пријаву на Јавни позив , не користи  подстицаје по 

неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција 

није предмет другог  поступка за коришћење подстицаја,осим подстицаја у складу са 

посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним 

газдинствима;  

 - нема евидентираних неизмирених дуговања према општини Босилеград за 

послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција.  

 - нема нереализованих подстицаја по основу прописа којим се уређују подстицаји 

на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;  

 - није било корисник подстицаја по основу прописа којим се уређују подстицаји за 

диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз 

подршку младим пољопривредницима;  

 - је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;  

 - добављач и подносилац пријаве на Јавни позив не представљају повезана лица.  

 Право на коришћење подстицаја имају лица која испуњавају следеће услове:  

 - Имају пословну идеју везану за обављање делатности производње, прераде или 

појединих услужних делатности; 

 - Евидентирани су у Националној служби за запошљавање као незапошљена лица;  

 - За исте активности за које конкуришу за доделу субвенција нису користили 

подстицајна средства која потичу из  буџета Републике Србије, буџета Аутономних 

покрајина, буџета јединица локалних самоуправа или донаторских организација.  

 Пријава по основу Јавног позива за спровођење мере/активности ублажавања 

економске цене подизања детета кроз економско оснаживање породичних 

пољопривредних газдинстава и покретање породичних бизниса у слободном стилу. 

 Подносилац пријаве на  Јавни позив подноси само једну пријаву за остваривање 

права на подстицаје у календарској години.  

Уз пријаву по Јавном позиву, подносилац доставља:  

 -  Бизнис план - Разрађену пословну идеју коју ће кандидовати;  

 - Предрачун за набавку инвестиције,  

 - Изјаву добављача  да може извршити испоруку предмета инвестиције из 

предрачуна одмах по уплати средстава, као и да нема својство повезаног лица са 

подносиоцем пријаве;  

 - Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од 

стране надлежне пореске управе,  

 - Потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе, прама месту 

пребивалишта подносиоца пријаве, да за предметну инвестицију не користи подстицаје по 

неком другом основу (Субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција 

није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;  

 - Извод из матичне књиге рођених за подносиоца пријаве на конкурс;  

 - Копију решења о упису у Регистар пољопривредних газдинстава,  

 - Уверење Националне службе за запошљавање  и трајању периода незапослености, 

 Уверења и потврде које се достављају уз пријаву на конкурс не могу бити старија 

од 30 дана од дана подношења.  

 Сва документа која се достављају уз пријаву на конкурс треба да гласе на 

подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији.  

Радна група  општине Босилеград вршиће обраду пријаве  по основу јавног позива, 

провером података из пријаве, документације приложене уз пријаву као и службених 

евиденција. 
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Услови за остваривање права на подстицај 

 Право на подстицаје остварује физичко лице- носилац или члан породичног 

пољопривредног газдинства, као и физичка лица која немају запослење, али имају 

квалитетну идеју за самозапошљавање, и то ако:  

 - је носилац, односно члан породичног пољопривредног газдинства уписаног у 

Регистар пољопривредних газдинстава, и налази се у активном статусу на дан подношења 

пријаве, за подстицаје;  

 - На дан подношења пријаве за коришћење подстицајних средстава лице се налази 

на евиденцији Националне службе за запошљавање, као незапослено лице;  

 - на дан подношења пријаве има навршених 18 година живота,  

 - у календарској години у којој подноси пријаву има навршених највише 40 година 

живота.  

 - није било корисник подстицаја по основу прописа којим се уређују подстицаји за 

диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз 

подршку младим пољопривредницима;  

 - је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;  

 - добављач и подносилац пријаве на јавни позив не представљају повезана лица.  

Начин остваривања права на подстицаје: 

Поступак остваривања права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на јавни 

позив, који расписује  Радна група  општине Босилеград. 

 Јавни позив ће садржати услове за остваривање права на подстицаје, рок за 

подношење пријаве по Јавном позиву, као и другу документацију и остале информације.  

 Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници општине 

Босилеград, и на огласној табли.  

      Пријава по основу Јавног позива за спровођење мере/активности ублажавања 

економске цене подизања детета кроз економско оснаживање породичних 

пољопривредних газдинстава и покретање породичних бизниса у слободном стилу. 

 Подносилац пријаве на  Јавни позив подноси само једну пријаву за остваривање 

права на подстицаје у календарској години.  

Радна група  општине Босилеград вршиће обраду пријаве  по основу јавног 

позива, провером података из пријаве, документације приложене уз пријаву као и 

службених евиденција.  

 Пријаву на јавни позив поднету од стране лица које не испуњава услове из члана 6. 

овог правилника, преурањену и неблаговремено пријаву, пријаву послату факсом или 

електронском поштом, пријаву на јавни позив са документацијом која не гласи на 

подносиоца, као и сваку наредну пријаву на јавни позив истог подносиоца поднету у 

периоду трајања јавног позива, Радна група одбацује без разматрања.  

 Пријаве на јавни позив се одобравају по времену и редоследу подношења 

комплетне потребне документације. У колико укупна потраживања буду већа од 

планиране суме за доделу средстава, иста ће се вршити поделом укупне вредности према 

броју приспелих пријава пропорционално према висини рачуна.  

 Ранг листа подносиоца пријаве по основу јавног позива се објављује на званичној 

интернет страници општине Босилеград, као и на огласној табли.  

    

Општинско веће општине Босилеград, на основу ранг листе састављене од 

стране Радна група  општине Босилеград  решењем одобрава право на  подстицаје,  у 

складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја.   
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 Решењем из овог члана утврђује се и износ подстицаја на име реализације 

инвестиције,  које представља основ за закључење уговора између корисника подстицаја и 

општине Босилеград о реализацији међусобних права и обавеза. 

Корисник подстицаја  у потпуности реализује инвестицију под условима, на 

начин и у року  одређеним уговором, а у складу са решењем општинског већа 

општине Босилеград.  

Корисник подстицаја наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу 

коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана исплате подстицаја за 

набавку опреме за потребе пољопривредног газдинства као и за покретање сопственог 

бизниса.  

Образац пријаве на Конкурс биће доступан у канцеларији Општинског већа 

општине Босилеград, где се може и преузети 

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти. 

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену 

документацију, прописану Јавним позивом, потписану и оверену од овлашћеног лица. 

Образац пријаве на Јавном позиву  са одговарајућом документацијом подноси се 

Радној групи са назнаком: 

''Пријава на Јавни позив  о спровођењу мера /активности ублажавања 

економске цене подизања детета кроз економског оснаживања породичних 

пољопривредних газдинстава и покретање породичних бизниса – не отварати'' 
Радној групи, ул. Георги Димитров  82. 17540 Босилеград, предајом на писарници 

Општинске управе 

Јавни позив се објављује на огласној табли Општинске управе општине 

Босилеград и на званичном сајту општине Босилеград  www. bosilegrad.org 

Јавни позив  је отворен до 21. Децембра 2018. године, до 14:00 часова.   

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом, поштом или 

електронском поштом неће се разматрати. 

Листа  се објављује на огласној табли општинске управе општине Босилеград. 

Додатне информације у вези Јавног позива , можете добити у Општинској управи 

општине Босилеград, канцеларија општинског већа и на број телефона 017/877-568. 

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК РАДНЕ ГРУПЕ  

__________________________ 

 

 


