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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралномразвоју("Службени гласник 

РС" број 10/13), а у складу са Програмом подршке мера за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за 2016 годину (бр.: 06–26/16–I/42–12 од 04.03.2016. год.) Председник 

општине Димитровград, дана 20.10.2016. год. расписује: 

 

 

КОНКУРС  
О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА – ОДРЖИВОГ  

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
 

 

 Конкурс о додели подстицаја за реализацију мера одрживог руралног развоја укључује 

реализацију следећих мера:  

• Органска производња – (шифра  мере:201.3.). 

• Очување и одрживо коришћење аутохтоних раса домаћих животиња – (шифра  

мере:201.4.). 

 

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРИЈАВЕ 

1. Подносилац пријаве је регистровано пољопривредно газдинство на територији општине 

Димитровград.  

2. Подносилац пријаве нема неизмирене пореске обавезе према Општини Димитровград за 

2015 годину, као и друге неизмирене обавезе према Општини Димитровград. 

3. Подносилац пријаве нема неизмирене обавезе према буџетском Фонду за развој 

пољопривреде или према другим фондовима Општине Димитровград. 

 

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА  шифра  мере:201.3. 
 

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ 

 

 Подстицаје за органску производњу остварују произвођачи чија је производња у:   

• периоду конверзије,  

• завршен период конверзије - поступак издавања сертификата, 

• сертификована органска производња.  

 Подстицај за органску производњу се односи за биљну и сточарску производњу, укључујући 

аквакултуру и пчеларство. 

 

КРИТЕРИЈУМ СЕЛЕКЦИЈЕ 

 

Редни 

број 
Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1. 
Старост апликанта (носилац пољопривредног 

газдинства). 

до 35 год. 

од 36 до 55 г. 

≥ 56 год. 

20 

10 

5 

2. 
Број чланова комерцијалног пољопривредног 

газдинства.  

1 - 2 

3 + 

5 

10 

3. 
Подносилац захтева је жена (носилац 

пољопривредног газдинства). 

Да 

Не 

10 

0 
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4. 
Пољопривредна производња основна делатност 

(носилац пољопривредног газдинства). 

Да 

Не 

20 

0 

5. 

Досадашње коришћење бесповратних средстава 

Фонда за развој пољопривреде Општине 

Димитровград или Министараства пољопривреде, 

за ту намену. 

Први пут 

Користио 

 

10 

0 

7. Подносилац има стално место боравка на селу. 
Да 

Не 

20 

0 

8. 

Подноцилац се укључује у органску производњу, 

односно почиње процес процес конверзије у текућој 

години. 

Да 

Не 

 

10 

0 

 

ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ  

 

 Средства за субвенционисање контроле и сертификације Органске производње утврђује се у 

износу од 50% од плаћеног износа за реализовањ еинвестиције, умањеног за износ пореза на 

додату вредности и неможе бити већи од 20.000,00 РСД по пољопривредном газдинству. 

 

ОЧУВАЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ АУТОХТОНИХ РАСА ДОМАЋИХ 

ЖИВОТИЊА - шифра  мере:201.4. 
 

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ  

 

 За набавку мушких приплодних животиња треба да поседују најмање 3 женска приплодна 

грла одговарајуће аутохтоне расе (за копитаре, свиње и велике преживаре), односно најмање 20 

женских приплодних грла за мале преживаре и живину) одговарајуће аутохтоне расе; 

 За набавку нових колекција – услов је да поседују техничке услове за прихват, држање и 

коришћење животиња. 

 

ЛИСТА ИНВЕСТИЦИЈА У ОКВИРУ МЕРЕ  

 

 Аутохтоне расе које могу бити предмет набавке у оквиру овог конкурса су: подолско говече, 

буша, домаћи биво, домаћи - брдски коњ, , балкански магарац, мангулица (црни, бели и црвени сој), 

моравка, ресавка, праменка (пиротска, кривовирска, бардока, липска, влашко виторога и 

каракачанска), чоканска цигаја, балканска коза, живина -сомборска капорка, банатски голошијан и 

сврљишка кокош. 

 

КРИТЕРИЈУМ СЕЛЕКЦИЈЕ 

 

Редни 

број 
Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1. 
Старост апликанта (носилац пољопривредног 

газдинства). 

до 35 год. 

од 36 до 55 

год. 

≥ 56 год. 

20 

10 

 

5 

2. Број условних грла на пољопривредном газдинству.  

10 

11 – 15 

16 + 

0 

5 

10 
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3. 
Подносилац захтева је жена (носилац 

пољопривредног газдинства). 

Да 

Не 

10 

0 

4. 
Пољопривредна производња основна делатност 

(носилац пољопривредног газдинства). 

Да 

Не 

10 

0 

5. 

Досадашње коришћење бесповратних средстава 

Фонда за развој пољопривреде Општине 

Димитровград или Министараства пољопривреде, 

за ту намену. 

Први пут 

Користио 

10 

0 

6. Подносилац има стално место боравка на селу. 
Да 

Не 

20 

0 

7. 

Грла која су предмет набавке испуњавају услове за 

упис у одговарајућу Главну матичну евиденцију 

односно Додатни део Главне матичне евиденције.  

Да 

Не 

10 

0 

8. 

Аутохтоне расе која је предмет набавке има мање 

од 50 регистрованих одраслих грла на територији 

општине Димитровград.  

Да 

Не 

10 

0 

 

 

ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ  

 

Минималан износ подстицаја по захтеву за набавку мушких приплодних грла је 5.000 динара, 

а максималан износ подстицаја по захтеву за набавку мушких приплодних грла, односно формирање 

нових колекција је 50.000 динара, при чему учешће корисника подстицаја  50%. 

 

 Домаћи 

брдски 

коњ 

Балкански 

магарац 

Домаћи 

биво 
Буша 

Аутохтоне расе 

оваца и коза 

Мангулиц, 

моравка, 

ресавка 

Живина 

Мушка 

приплодна 

грла 

60.000 20.000 60.000 60.000 15.000 20.000 1.000 

Женска 

приплодна 

грла 

60.000 20.000 60.000 60.000 15.000 20.000 1.000 

Прихватљиви целокупни износи за куповину приплодних грла 

 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Обавезна конкурсна документација за реализацију мере одрживог руралног развоја:  

1. захтев – образац (Групе за пољопривреду и рурални развој);  

2. потврда о активном статусу газдинства за 2016.годину; 

3. извод из регистра пољопривредних газдинства; 

4. извод из структуре сточарске производње за 2016.годину; 

5. извод из структуре биљне производње за 2016.годину; 

6. потврду о измиреним локалним пореским обавезама за 2015. годину; 

7. потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима. 
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Допунска конкурсна документација за реализацију мере одрживог руралног развоја:  

1. За меру - ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА: 

� Уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи са овлашћеном 

контролном организацијом – оригинал или оверена фотокопија. 

 

2. За меру - ОЧУВАЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ АУТОХТОНИХ РАСА ДОМАЋИХ 

ЖИВОТИЊА: 

� Уговор или предуговор о купопродаји приплодних грла аутохтоних раса наведених у 

програму – оверени оригинал. 

 

 Подстицајна средства која се додељују у складу са овим Конкурсом немогу се 

користити за: порезе, укључујући и ПДВ; царинске, увозне и остале врсте административних такси; 

трошкове банкарске провизије, трошкове јемства и сличне накнаде; трошкове реализоване пре 01. 

јануара 2016 године и трошкове превоза.  

 

АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

Административна процедура се спроводи у складу са Програмом подршке мера за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016 годину (бр.: 06–26/16–

I/42–12 од 04.03.2016. год.) за предвиђене мере: Органска производња – (шифра  мере:201.3.) и 

Очување и одрживо коришћење аутохтоних раса домаћих животиња – (шифра  мере:201.4.).  

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  

Корисник коме се одобре средства потписује Уговор са општином Димитровград, којим се 

дефинишу права и обавезе уговорених страна и у складу је са Програмом подршке мера за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016 годину (бр.: 06–26/16–

I/42–12 од 04.03.2016. год.). 

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА 

 Конкурс ће бити објављен Огласној табли Општине Димитровград, као и на званичној 

интернет страници Општине Димитровград - www.dimitrovgrad.rs  

 Конкурсне образаце, специфичне критеријуме и критеријуме селекције могу се преузети у 

канцеларији Групе за пољопривреду и рурални развој, ул. Балканска бр. 12, у електронском облику 

на сајту Општине Димитровград (www.dimitrovgrad.rs) . 

 Захтев са конкурсном документацијом предаје се на писарници Општинске управе Општине 

Димитровград, улица Балканска бр.2, радним даном од 07:00 до 15:00 часова.  

 Конкурс почиње од дана објављивања на огласној табли Општине Димитровград траје до 

08.11.2016. године. 

 Све потребне информације можете добити у Групи за пољопривреду и рурални развој, ул. 

Балканска бр. 12, 18320 Димитровград . 

 

 

Број: 323–115/16–II 

У Димитровграду 20.10.2016. год. 

 

О П Ш Т И Н A   Д И М И Т Р О В Г Р А Д 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

____________________________ 

                                                                                                                 др Владица Димитров  


