
ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

 

Председник Општине Босилеград на основу Програма за спровођење пољопривредне политике и 

политике рурарног развоја општине Босилеград за 2018.годину(„Сл.гласник Града Врања“број 

17/2018 од 04.06.2018.године) и предходну сагласност Министарства пољопривреде,шумарства и 

водопривреде,број; 320-00-03016/2018  од   04.05.2018.године,расписује 

 

КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2018.ГОДИНИ 

 

I 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 

Расписује се Конкурс за реализацију инвестиција 101.2.1. ,101.4.1. , 101.4.2. ,101.5.1. ,101.5.10. 

,101.6.1. ,101.6.2. у складу са Програмом за спровођење поњљпривредне политике и политике 

рурарног развоја општине Босилеград  у 2018.години у периоду од 11.12.2018.године до 

21.12.2018.године. 

 У циљу развоја пољопривреде и рурарног развоја општине Босилеград ,расписује се Конкурс за 

следеће мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рурарног развоја из 

Програма: 

 

101. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства. 

 

Општи критеријуми за кориснике 

 -Да корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних 

газдинства,са активним статусом и са пребивалиштем и производњом на територији општине 

Босилеград; 

 -Уколико је корисник правно лице или предузетник,мора бити у активном статусу и уписан у 

Регистар привредних субјеката,са седиштем на теритирији општине Босилеград. 

 - 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. 

-Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет 

захтева у периоду од 5(пет) година од дана набавке опреме,машине и механизацију,односно 

3(три) године од набавку висококвалитетних приплодних грла јунице,оваца и коза. 

 -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,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; 

 -Пољопривредно газдинство које конкурише за остваривање права за доделу средстава из овог 

конкурса за набавку квалитетних приплодних грла стоке и кошница пчела,не може  се јавити и као 

продавац  истих ,код других пољопривредних газдинства која конкуришу по овом конкурсу. 

-Пољопривредно газдинство које се јавља као продавац код другог пољопривредног газдинства  

,неможе бити учесник у овом конкурсу. 

 

 Специфични критеријуми; 

 

 Сектор Месо; 

  -Прихватљиви корисници за инвестицију 101.2.1.(за набавку квалитетних приплодних грла  

јунице,овце и козе) су пољопривредна газдинства  која на крају инвестиције имају  више од 3 грла 

говеда  и  10-100 грла оваца/коза. Максимални износ подстицаја је 50% од вредности износа 

рачуна по грлу а највише 50.000,00динара по грлу крава и 6.000,00 динара по грлу оваца/коза. 

 Сектор ;Воће,грожђе,поврће (укључујући пећурке) и цвеће; 

 -Прихватљиви корисници за инвестицију 101.4.1. за намену подизања нових засада воћака су 

пољопривредна газдинства која су подигла засад једне врсте воћака у периоду од 

01.01.2018.године до момента подношења захтева и то на површини од 0,1-5 ха за јагодићасто 

воће или 0,3-10 ха за остало воће.Право на подстицаје се остварују под условом да је примљено 

најмање 90% од посађених садница.Максимални износ подстицаја је 35% од вредности износа по 

рачуну. 

-Прихватљиви корисници за инвестиције 101.4.2. за подизање и опремање  пластенике и остала 

улагања у повртарство су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају мање од 0,3 

ха пластенике или 2 ха производње поврћа на отвореном пољу. Максимални износ подстицаја је 

35% од вредности износа по рачуну. 

 Сектор;Остали усеви (житарице,индустријско,ароматично и зачинско биље у др.); 

 -Прихватљиви корисници за инвестицију 101.5.1. и 101.5.10. за набавку машине за примарну 

обраду земљишта и машине и опрема за наводњавање су пољопривредна газдинства која на 

крају инвестиције имају мање од 10 ха земљишта под усевима. Максимални износ подстицаја је 

35% од вредности износа по рачуну. 

 Сектор;Пчеларство; 

 -Прихватљиви корисници за инвестиције 101.6.1. и 101.6.2 за набавку нових пчелињих друштва и 

опреме у пчеларство  су пољопривредна газдинства  која на крају инвестиције имају од 10-100 

кошница. Максимални износ подстицаја је 50% од вредности износа по рачуну. 

 

На конкурсу се подноси следећа документација: 

-Попуњени конкурсни образац-захтев са обавезним потписом подносиоца(и печат за правна лица 

и предузетнике); 

 -Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства на територији општине Босилеград са 

активним статусом за 2018.годину (фотокопија); 



 -правна лица и предузетници за бављење одговарајућом делатношћу са  седиштем на територији 

општине Босилеград достављају решење из АПР(фотокопија); 

 -Извод из Регистра пољопривредних газдинства о Структури биљне производње за 

2018.годину(фотокопија)-није потребна за лица која конкуришу за Сектор; Месо и Сектор 

;Пчеларство. 

 -Фотокопија наменског пољопривредног текућег рачуна; 

 - Рачун за предметну инвестицију,издат у периоду од 01.01.2018.годину 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 плаћања 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 фиксални рачун који прати и писани рачун(оригинал 

или оверена Фотокопија),потврда о преносу средстава или извод,оверен од стране банке, доказ о 

уплати-уплатница , откупни лист за откупљена грла стоке и кошнице пчела(Закон о ПДВ-

у,члан.42.). 

 Гаранција за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима,утврђена 

обавеза издавања гаранције(фотокопија).На гаранцији је обавезан печат произвођача. 

 -Оверена изјава са два сведока да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком 

другом основу(субвенције,подстицаје,донације),да нема нереализованих инвестиција за које су 

евентуално одобрена подстицајна средства из предходног периода,да добављач и подносилац 

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

 

 Додатна документа у сточарство: 

 -Потврда о броју грла  за одговарајућу категорију животиња,издата од стране надлежне 

ветеринарске службе или Извод из Регистра пољопривредних газдинства о бројном стању 

животиња(фотокопија).Документ мора бити издат у текућој години, 

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

 -Потврда Службе за уматичење  о броју уматичених грла; 

 -Фотокопија пасоша за купљена грла; 

 -Транспортно уверење од стране Ветеринарске службе. 

 

Додатна документа за пчеларство: 

 -Извод из Регистра пољопривредних газдинства о бројном стању кошница за пчеле(закључно са 

30.09.2018.године).  

- Потврда  о пријави бројног стања издата од стране надлежне ветеринарске службе(закључно са 

31.10.2018.године).  

- Потврда да је члан  Пчеларског друштва „Радилица“-Босилеград.- 

 Документ мора бити издат у текућој години. 

  

 Додатни документи за подизање засада воћака;  

 -Хемијска анализа земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту; 



 -Декларација и отпремница за садни материјал(оригинал или оверена фотокопија); 

 -Сертификат о производњи-од расадника(фотокопија); 

 

 

 Критеријуми селекције 

  Захтеви се одобравају по времену и редоследу подношења комплетне потребне 

документације.Уколико укупна потраживања су већа од  планиране суме за доделу средстава из 

одређеног сектора,иста ће се вршити поделом укупне вредности према броју приспелих захтева  

пропорционално према висини рачуна  . 

Некомплетни захтеви неће бити разматрани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Листа инвестиција у оквиру мере 

 

 

 

Сектор 

 

 

 

 

Шифра 

инвестиције 

ИНВЕСТИЦИЈА Износ 

повраћаја у % 
(% од укупно 

прихватљивих 

трошкова 

умањен за 

износна име ПДВ-

а) 

Максималан 

износ подстицаја 

(дин) Назив 

инвестиције 

Прихватљиве 

инвестиције које 

субвенционише 

општина 

Босилеград  

 

Сектор ;Месо 

 

101.2.1. Набавка 

квалитетних 

приплодних грла 

говеда 

оваца,коза и 

свиња  које се 

користе за 

производњу меса 

Набавка 

квалитетних 

уматичених или у 

процесу 

уматичења 

приплодних 

јуница старости од 

14 до 31 месеци у 

моменту 

издавања рачуна. 

Набавка 

уматичених или у 

процесу 

уматичења,шиље

жице,шиљежади,

двиске и 

двисци,старости 

од 4 до 18 месеци 

у моменту 

издавања рачуна о 

набавци 

 

 

 

 

 

 

 

 

        50 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 100.000,00 

дин 

Сектор;Воће, 

грожђе,поврће 

(укљућујучи 

пећурке) и 

цвеће 

101.4.1. Подизање нових 

или обнављање 

посстојећих(крче

ње и подизање) 

вишегодишњих 

засада 

воћака,хмеља и 

винове лозе 

Набавка саднице 

воћака за 

подизање нових 

засада 

(минималне 

површине 0,2 ха за 

јагодичасто воће  

и   0,5 ха за остало 

воће,подигнуто у 

јесен 

2017/пролеће 

2018.године,коље,

стубови и жица са 

пратећом 

опремом,противгр

адне мреже) 

 

 

 

 

 

 

 

        35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 100.000,00 

дин 

101.4.2. Подизање и 

опремање 

пластеника за 

производњу 

поврћа,воћа,цвећ

Набавка  

материјала за 

изградњу 

професионалног 

пластеника 

 

 

        35 

 

 

 

До 100.000,00 

дин 



а и расадничку 

производњу 

минималне 

површине 0,02 ха 

Сектор; 

Остали 

усеви(житарице,

индустријско, 

ароматичмо и 

зачинско биље и 

др.) 

101.5.1. Машине за 

примарну обраду 

земљишта 

Набавка 

плугова,чизел-

плугова,тањираче,

дрљаче, 

сетвоспремачи, 

ротофрезе, 

подривачи, 

расипачи 

минералног 

ћубрива. 

 

 

 

        35 

 

 

 

 

до 100.000,00 

дин 

101.5.10 Машине и 

опрема за 

наводњавање 

усева 

Набавка опреме за 

наводљавање,  

системи кап по 

кап,прскалице за 

наводњавање 

 

 

        35 

 

 

до 100.000,00 

дин 

Сектор; 

Пчеларство 
101.6.1 Набавка нових 

пчелињих 

друштва 

Набавка нових 

пчелињих 

друштва 

 

       50 

 

до 60.000,00 дин 

101.6.2 Набавка опреме 

за пчеларство 

Набавка кошница 

или делови 

кошница,рамови, 

сатне 

основе,опреме за 

врцање 

меда,топионик 

воска,преса за 

сатне 

основе,,жица за 

рамове. 

 

 

 

 

       50 

 

 

 

 

 

до  100.000,00 

дин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II 

НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 

Расподела бесповратних средстава из Програма врши се на основу Конкурса који ће бити отворен  

у периоду од 10.12.2018.године до 20.12.2018.године(за инвестиције            

101.2.1.,101.4.1.,101.4.2.,101.5.1,101.5.10.,101.6.1.и 101.6.2.) 

 Конкурс подстицаја утоку конкурса може поднетисамо један захтев за исплату подсицаја,с тим 

да тај захтев може обухватити једну или више мера,односно једну или више прихватљивих 

инвестиција.максималан износподстицаја по захтеву је 100.000,00 динара.осим за инвестицију 

101.6.1.(набавка нових пшелињих друштва)где је максималан износ 60.000,00 динара по 

захтеву. 

  

 Право на коришћење средстава имају регистрована пољопривредна газдинства са 

пребивалиштем на територији општине Босилеград(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 спроведене од стране Оштинске управе Општине Босилеград,а на основу пријаве-

захтева који се подносе Комисији за реализацију Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике рурарног развоја Општине Босилеград у 2018.годину,преко 

Одељења за пољопривреду са назнаком:“Пријава за доделу дела средстава из Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рурарног развоја Општине 

Босилеград у 2018.години“.Комплетна документација се доставља у једној затвореној коверти са 

ознаком “НЕ ОТВАРАТИ“.Пријаве се предају у услужном центру Општинске управе Општине 

Босилеград ,најкасније до 21.12.2018.године до 14 сати. 

Достављени захтеви ће бити размотрени и проверени од стране Комисије у смислу 

комплетности,административне усаглашености и прихватљивости инвестицје. 

 Комисија ће захтеве обрађивати по систему прво пристиглих захтева до утрошка средстава 

предвиђених за меру,уколико укупна потраживања су већа од планиране суме за  доделу 

средстава из одређеног сектора,исти ће се вршити поделом укупне вредности према приспелих 

захтева,пропорционално према висини рачуна.После разматрања захтева,прихватљиви захтеви ће 

бити проверени теренским обиласком газдинства потенцијалних корисника.На основу записника 

и предлога Комисије,Председник Општине доноси решење о реализацији Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике рурарног развоја Општине Босилеград у 

2018.години из буџета општине Босилеград.Стручне и административно-техничке послове обавља 

Одељење за пољопривреду. 



 Сви корисници за које Комисија утврди да нису адекватно искористили добијена средства из 

буџета општине Босилеград,биће у обавези да добијена средства са затезном каматом врате 

буџету општине Босилеград,као и они који су пре истека рока отуђили 

опрему/механизацију/инвестицију која је била предмет подстицаја и биће им ускраћено право 

конкурисања за подстицаје општине Босилеград у наредних 5 година. 

 Предмет подстицаја је набавка искључиво нове опреме и механизације.Механизација и 

опрема која је купљена на основу Програма подршке за 2018.годину не може се отуђити у 

наредних 5 година.Односно висококвалитетне приплодне јунице,овце и козе се немогу отуђити  

у наредне 3 године.Корисник подстицаја за изградњу пластеника је у обавези да наменски 

користи пластеник  у року од 5 година.Корисник подстицаја за подизање нових засада је у 

обавези да у року од 5 година спроводи агротехничке мере. 

 Подстицаји ће се одобравати само за прихватљиве инвестиције(Комисија неће разматрати 

пријаве уз које су достављени рачуни  са неуобичајено високим износима за добра која су 

предмет подстицаја). 

 Подстицајима се ненадокнађују: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 канцеларији Општинског Већа,услужном 

центру Општинске управе и са сајта општине Босилеград. 
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