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На основу члана 63. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“, бр. 3/2008, 

8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 

2019. годину бр. ______________________________________,  

Скупштина града Чачка на седници одржаној ____________ 2019. године, донела је 

 

  

О Д Л У К У  

 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У 

ПОЉОПРИВРЕДИ У 2019. ГОДИНИ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уређују се услови и начин коришћења подстицајних средстава у 

пољопривреди у 2019. години. 

 

Члан 2. 

 

Средства за подстицање развоја пољопривреде (у даљем тексту: средства) користе се за: 

- финансијску подршку пољопривредним произвођачима у покретању, обнављању и 

унапређењу пољопривредне производње, у циљу осавремењавања технологије производње 

пољопривредних произвођача и прилагођавања стандарда и квалитета тржишту ЕУ, Русије и 

осталих потенцијалних тржишта. 

            - друге сврхе у складу са овом Одлуком. 

   

Члан 3. 

 

 Средства за остваривање циљева из члана 2. ове Одлуке обезбеђују се у буџету града 

Чачка и користе се у складу са финансијским планом Градске управе за локални економски 

развој који доноси Градоначелник.  

 

Члан 4. 

 

Право на подстицајна средстава остварује се на основу објављеног конкурса. 

 Одлуку о расписивању конкурса доноси Комисија за доделу подстицајних средстава у 

пољопривреди (у даљем тексту: Комисија).              

Конкурс се објављује у локалним средствима јавног информисања. 

 

Члан 5. 

 

Комисију образује Градоначелник. 

Комисију чине председник и шест (6) чланова, од којих су председник и три (3) члана из 

реда одборника и три (3) члана из реда истакнутих стручњака пољопривредне производње. 

Комисија доноси Пословник о свом раду. 

 

Члан 6. 

 

 Комисија је дужна да подноси годишњи извештај о ефектима доделе подстицајних 

средстава Скупштини града Чачка. 

 

Члан 7. 

 

Одлуку о додели подстицајних средстава доноси  Градоначелник на предлог Комисије. 

 



 

 

Члан 8. 

 

 Висину средстава за финансијску подршку по једном захтеву утврђује Градоначелник на 

предлог Комисије у складу са чланом 13. став 2. ове Одлуке, а до потрошње обезбеђених 

средстава за ове намене у буџету Града. 

 

Члан 9. 

 

 Правне, административне и друге стручне послове у реализацији ове одлуке обавља 

Градска управа за локални економски развој града Чачка. 

  

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА 

 

Члан 10. 

 

 Корисници подстицајних средстава имају обавезу да доставе тачне податке и веродостојне 

доказе уз пријаву.  

Корисници су у обавези да наменски употребе додељена средства о чему ће водити рачуна 

Комисија у сарадњи са Градском управом за локални економски развој.  

Корисник не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицај у року од три 

године, а у случају мере Куповина обрадивог пољопривредног земљишта и мере Помоћ младим 

пољопривредницима – повећање обрадивих површина, у року од 20 година, од дана исплате 

подстицајних средстава и у том периоду предмет инвестиције се мора наменски користити. 

У случају ненаменског коришћења, корисници подстицајних средстава су у обавези да у 

целости врате додељена средства. 

 

Члан 11. 

 

 Међусобна права и обавезе града Чачка и корисника подстицајних средстава уређују се 

уговором. 

 

III  УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

 

1. Финансијска подршка пољопривредним произвођачима у покретању, обнављању 

и унапређењу пољопривредне производње, у циљу осавремењавања технологије 

производње пољопривредних произвођача и прилагођавања стандарда и 

квалитета тржишту ЕУ, Русије и осталих потенцијалних тржишта 

 

Члан 12. 

 

Право на финансијску подршку имају пољопривредни произвођачи и чланови њиховог 

домаћинства који се баве пољопривредном производњом под условом да: 

- је пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са 

активним статусом у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра 

пољопривредних газдинстава, 

- су носиоци пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији града Чачка, 

уписани у регистар пољопривредних газдинстава по основу права својине односно закупа 

пољопривредног земљишта које се налази на територији града Чачка и који се баве 

пољопривредном производњом. 

 

 

 

 

 

 



 

Члан 13. 

 Финансијска подршка користиће се за: 

 

Сектор Шифра 

инвестиције 

Назив инвестиције 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор 

Млеко 

 

101.1.1 Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, 

оваца и коза 

101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, 

укључујући све елементе, материјале и инсталације 

101.1.4 Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног 

и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање 

полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; 

сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење 

течног стајњака 

101.1.5 Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и 

напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за 

припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану 

сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и 

дозатори за кабасту сточну храну;  

101.1.9 Машине за примарну обраду земљишта 

101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11 Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12 Машине за сетву 

101.1.13 Машине за заштиту биља 

101.1.14 Машине за убирање односно скидање усева 

101.1.15 Машине за транспорт 

101.1.17 Машине и опрема за наводњавање усева 

 

 

 

 

 

 

101.2.1 Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и 

свиња које се користе за производњу меса   

101.2.11 Машине за допунску обраду земљишта 

101.2.12 Машине за ђубрење земљишта 

101.2.13 Машине за сетву 



 

 

Сектор 

Месо 

 

101.2.14 Машине за заштиту биља 

101.2.15 Машине за убирање односно скидање усева 

101.2.16 Машине за транспорт 

101.2.18 Машине и опрема за наводњавање усева 

101.2.3 Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног 

и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање 

полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; 

сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење 

течног стајњака 

101.2.5 Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за 

храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за 

припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану 

сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и 

дозатори за кабасту ст 

Сектор 

производње 

конзумних јаја 

101.3.1 Набавка опреме за живинарске фармe за производњу 

конзумних јаја 

 

 

 

 

 

 

Сектор 

Воће, 

грожђе,поврће и 

цвеће 

 

101.4.1 Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и 

подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

101.4.10 Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију 

земљишта и супстрата при производњи у заштићеном простору 

101.4.12 Набавка   бокс палета за транспорт и складиштење производа 

101.4.13 Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа 

101.4.14 Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање 

производа 

101.4.15 Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа 

101.4.16 Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање 

остатака након резидбе воћних врста 

101.4.17 Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију 

101.4.18 Опрема/механизација за заштиту од мраза 

101.4.19 Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, 

цвећа и расадничку производњу 

101.4.20 Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21 Машине за ђубрење земљишта 

101.4.22 Машине за сетву 

101.4.23 Машине за садњу 

101.4.24 Машине за заштиту биља 

101.4.25 Машине за убирање односно скидање усева 

101.4.26 Машине за транспорт 

101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 

101.4.3 Подизање, набавка и опремање система противградне заштите  

у воћњацима и вишегодишњим засадима 

101.4.6 Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање 

биљака при производњи у заштићеном простору 

101.4.8 Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са 

фолијом) 

 

 

101.5.1 Машине за примарну обраду земљишта 

101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева 

101.5.2 Машине за допунску обраду земљишта 

101.5.3 Машине за ђубрење земљишта 



Сектор 

Остали усеви 

101.5.4 Машине за сетву 

101.5.5 Машине за садњу 

101.5.6 Машине за заштиту биља 

101.5.7 Машине за убирање односно скидање усева 

101.5.8 Машине за транспорт 

Сектор 

пчеларство 

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство  

101.6.3 Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава  

 201.1.1 Одрживо управљање земљиштем /анализа земљишта са 

препоруком 

 

Органска          

производња 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прерада 

201.3.2 Контрола и сертификација (плаћања везана за трошкове ка 

сертификационим организацијама) 

201.3.4 Друге инвестиције које се односе на органску производњу а 

део су свих осталих мера руралног развоја  

304.4 Подршка за увођење система квалитета (Исо 22000, Глобал 

Гап) 

304.5.1.1 Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и 

паковање млека и производа од млека 

304.5.2.4 Набавка опреме и уређаји за хлађење, пастеризацију и 

стерилизацију меса и производа од меса 

304.5.3.1 Набавка опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа, као 

и њихових производа 

304.5.3.2 Набавка опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и 

њихових производа 

304.5.3.3 Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и 

стерилизацију производа 

304.5.3.4 Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и 

прераду, пуњење и паковање њихових производа 

304.5.3.5 Набавка опреме за производњу вина, ракија и других 

алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале 

304.5.6.1 Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа 

304.5.6.2 Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење 

пчелињих производа 

 601 Куповина обрадивог пољопривредног земљишта 

602 Куповина хране и ветеринарских услуга за остављену женску 

телад 

603 Куповина обрадивог пољопривредног земљишта – млади 

пољопривредници 

 

За све инвестиције интезитет помоћи је 50% од вредности инвестиције, осим за 

инвестицију Куповина обрадивог пољопривредног земљишта где је интензитет помоћи 30%, за 

инвестиције везане за органску производњу (Контрола и сертификација плаћања везана за 

трошкове ка сертификационим организацијама и Друге инвестиције које се односе на органску 

производњу, а део су свих осталих мера руралног развоја) где је интензитет помоћи 70% и за 

инвестицију Куповина обрадивог пољопривредног земљишта – млади пољопривредници где је 

интензитет помоћи 80%. 

Минимална висина инвестиције за коју се тражи финансијска подршка мора бити 

20.000,00 динара – осим у случају мере Одрживо управљање земљиштем /анализа земљишта са 

препоруком, где не постоји ово ограничење. 

  

Члан 14. 

 

 Подстицајна средства користиће се као директна, бесповратна подстицајна средства 

усмерена искључиво на регистрована пољопривредна газдинства. 



 Износ подстицајних средстава не може да буде већи од 500.000,00 динара по једном 

регистрованом пољопривредном газдинству, а за инвестицију Куповина обрадивог 

пољопривредног земљишта износ подстицајних средстава не може бити већи од 300.000,00 

динара по једном регистрованом пољопривредном газдинству. 

За подстицајна средства се може конкурисати само једном  у току године, подстицаји се 

могу остварити до максималног износа од 500.000 по једној инвестицији, а инвестиције се могу 

комбиновати до максималног износа од 500.000 динара само у оквиру једног сектора (воћарство, 

сектор млека, сектор прераде...), а инвестиције Куповина обрадивог пољопривредног земљишта, 

Куповина хране и ветеринарских услуга за остављену женску телад, Куповина обрадивог 

пољопривредног земљишта – млади пољопривредници и Одрживо управљање земљиштем /анализа 

земљишта са препоруком могу се комбиновати са било којом другом инвестицијом до 

максималног износа. Услов за коришћење поред других критеријума који ће бити наведени у 

конкурсној документацији је да подносилац захтева нема неизмирених обавеза према буџету 

града Чачка у моменту подношења захтева. 

Пољопривредни произвођачи који су остварили право на коришћење подстицајних 

средстава у пољопривреди у 2018. години немају право на коришћење подстицајних средстава у 

2019. години, осим оних који конкуришу за набавку опреме за наводњавање, противградних 

мрежа са пратећом опремом, опрему за складишне просторе (опрема за хлађење и замрзавање), 

системе за загревање заштићених простора врелом водом (пластеници и стакленици), опреме за 

сушење воћа, грожђа и поврћа, набавке хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад и 

куповину обрадивог пољопривредног земљишта, куповину обрадивог пољопривредног 

земљишта – млади пољопривредници и одрживо управљање земљиштем /анализа земљишта 

са препоруком, и за ове мере могу да остваре право на подстицаје и у 2019. години. 

 

Члан 15. 

 

 Након закључења уговора о додели подстицајних средстава у пољопривреди, 

пољопривредни произвођачи приступају реализацији активности приказаних у конкурсном 

обрасцу које прати финансијска документација од тог периода реализације. 

 

Члан 16. 

 

 Конкурс зa финансијску подршку садржи: 

- услове за доделу средстава, 

- доказе који се прилажу уз захтев, 

- рок за подношење захтева, 

- рок до када ће учесници конкурса бити обавештени о резултатима конкурса, 

-     друге податке и доказе од значаја за остваривање права на финансијску подршку у 

складу са овом Одлуком. 

 

Члан 17. 

 

Пријава на конкурс се подноси Комисији. 

 

Уз пријаву се подноси: 

-  попуњен конкурсни образац са обавезним потписом подносиоца, 

- доказ о начину коришћења обрадивог пољопривредног земљишта (уговор о закупу 

пољопривредног земљишта закључен на период од најмање 5 година или биљна структура), 

- потврда о регистрацији пољопривредног газдинства (активан статус), 

-  потврда надлежних пореских органа да је подносилац пријаве измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине, 

            - потписана изјава подносиоца захтева да за исту инвестицију неће конкурисати код 

другог корисника јавних средстава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу и 

оверена пред органом надлежним за оверу. 

 

 

 



IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Бр. _________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић 
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