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К О Н К У Р С 
 

ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У ОКВИРУ МЕРА  
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2021. ГОДИНИ 

 
1. Позивају се регистрована пољопривредна газдинства 

(физичка лица), са пребивалиштем и производњом на територији 
општине Свилајнац, да поднесу конкурсни захтев за подстицаје у 
оквиру мера руралног развоја у 2021. години. 

 
2. Субвенционишу се активна регистрована пољопривредна 

газдинства са територије општине Свилајнац за куповину основних 
средстава у пољопривреди, у вредности инвестиције до 100.000,00 
динара без ПДВ-а, а процентуални износ подстицаја износи 70% од 
укупне вредности инвестиције. 

 
3. Право на кришћење средстава из тачке 2 може остварити 

регистровано пољопривредно газдинство које испуњава опште 
критеријуме: 

- да је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са 
активним статусом; 

- пребивалиште и производња да је на територији општине 
Свилајнац; 

- потписана изјавa да не постоји захтев за исто улагање код 
виших нивоа власти, односно код Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Владе РС; 

- извод структуре биљне производње или сточног фонда, 
зависно од врсте инвестиционог улагања; 

- обавезан доказ о реализацији инвестиције у основна средства 
у пољопривреди за коју се подноси конкурсни Захтев (рачун за набавку 
предметне инвестиције, фискални исечак или извод оверен од стране 
банке, отпремница, гарантни лист). 

- уверење о измиреним пореским обавезама према јединици 
локалне самоуправе. 

 
4. Право на коришћење средстава може остварити регистровано 

пољопривредно газдинство које испуњава специфичне критеријуме: 
- Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој 

мери су: 
 



 

Сектор – Млеко: 
Прихватљиви корисници за инвестиције из мере 101 у сектору су 

физичка лица регистрована активна пољопривредна газдинства која 
поседују најмање 1 грло приплодних говеда (одрасле краве или јунице 
преко 14 месеци) или најмање 20 одраслих оваца или најмање 15 
одраслих коза. 

 
Сектор - Месо: 

Прихватљиви корисници за инвестиције из мере 101 су физичка 
лица - регистрована пољопривредна газдинства са активним статусом 
која по реализацији инвестиције поседују 20 одраслих оваца или 15 
одраслих коза или 5 одраслих свиња, најмање 3 грла говеда или 
најмање 1.000 бројлера или најмање 300 кока носиља. 

 
Сектор - производње конзумних јаја: 

Прихватљиви корисници за инвестиције из мере 101 су физичка 
лица - регистрована пољопривредна газдинства са активним статусом 
која по реализацији инвестиције поседују капацитет регистроване 
фарме са најмање 300 - 500 кока носиља. 

 
Сектор - Воће, грожђе, поврће и цвеће: 

Прихватљиви корисници за инвестиције у воћарству и 
виноградарству из мере 101 су физичка лица - регистрована 
пољопривредна газдинства са активним статусом која заснивају 
производни засад једне воћне врсте или винограда употребом 
прикључних машина и опреме на површини од: 0,15 ha за јабучасте 
воћке, коштичаве воћке, засада лешника, винограда и у условима 
наводњавања, те од 0,50 ha за орах, од 0,10 ha за јагодичасте воћке 
на парцелама у условима наводњавања које су уписане у регистар 
пољопривредних газдинстава. 

Прихватљиви корисници за инвестиције у повртарству из мере 
101 су физичка лица - регистрована пољопривредна газдинства са 
активним статусом која планирају инвестирање у заштићени простор 
на површини од најмање 0,03 hа или на отвореном простору на 
површини од најмање 0,20 hа, на парцелама које су уписане у 
регистар пољопривредних газдинстава. 

Прихватљиви корисници за остале инвестиције из мере 101 овог 
сектора су регистрована пољопривредна газдинства са најмањом 
производњом лековитог или украсног биља или цвећа на 0,20 ha на 
отвореном или заштићеном простору, на парцелама које су уписане у 
регистар пољопривредног газдинства или да у структури биљне 
производње Управе за трезор имају уведену производњу гајених 
печурака. Прихватљиви корисници за ове инвестиције из мере 101 су 
физичка лица - регистровани пољопривредни произвођачи са 
активним статусом. 

 
 



 

Сектор - Остали усеви: 
Прихватљиви корисници за све инвестиције су физичка лица - 

регистрована пољопривредна газдинства са активним статусом која 
имају најмање 1 ha под ратарским усевима на парцелама које су 
уписане у регистар пољопривредних газдинстава. 

 
Сектор - Пчеларство: 

Прихватљиви корисници су физичка лица - регистрована 
пољопривредна газдинства са активним статусом која по реализацији 
инвестиције имају најмање 20 кошница. 

 
5. Одобравање ће се вршити по редоследу потпуних примљених 

захтева и пратеће документације, до утрошка расположивих 
средстава. Непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају 
услове из тачке 3. и 4.  Конкурса неће се разматрати. 

 
6. Захтев са пратећом документацијом предаје се у Центру за 

културу, ул. Светог Саве, бр. 58, 35210 Свилајнац почев од 05.04.2021. 
године (понедељак) од 730  часова. 
 

7. Конкурс ће бити објављен на сајту општине Свилајнац 
www.svilajnac.rs, огласној табли Општинске управе општине Свилајнац 
и месних заједница општине Свилајнац. 

 
8. Рок за достављање конкурсних захтева за субвенционисање 

основних средстава у пољопривреди одређен је овим Конкурсом до 
29.04.2021. године. 
 

9. Детаљније информације могу се добити у канцеларији бр. 36, 
Општинске управе општине Свилајнац, ул. Светог Саве, бр. 102, 35210 
Свилајнац или на телефон: 035/312-012 од 730 до 1530 часова, сваког 
радног дана у периоду трајања Конкурса. 
 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ         
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ПОЉОПРИВРЕДУ 

Број: 320-17/21-IV/04, Дана: 31.03.2021. године 
  
 

Руководилац Одељења за инспекцијски                                                            
 надзор  и пољопривреду 

                                _____________________________________ 
                          Славица Милијановић, дипл. економиста, с.р. 


