
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и  руралном развоју („Службени 
гласник РС“, бр.10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја града Лознице за 2020.годину,  

Градска управа града Лознице расписује 
 
 

КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ  СУБВЕНЦИЈА-ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА  

ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ  ГАЗДИНСТАВА 
                                                
 

1.Намена улагања 
 

 Средствима Градске управе града Лознице за 2020. годину, извршиће се 
субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за набавку инвестиција 
дефинисаних у наставку текста конкурса. 
                                            

2.Коришћење субвенција 
 

 Право на коришћење субвенција има физичко, правно лице и предузетник (у даљем 
тексту: Подносилац захтева), уписан у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац 
комерцијалног газдинства, са седиштем на територији града Лознице. 
            Право на коришћење субвенција има подносилац захтева ако: 

- је реализовао инвестицију за коју се додељују подстицајна средства, 
- за инвестицију за коју подноси захтев не користи  и  неће користити подстицаје по 

неком другом основу (подстицаји, субвенције, донације), односно ако иста 
инвестиција није предмет неког другог поступка за коришћење подстицаја у 
текућој години, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује 
подршка регистрованим  пољопривредним газдинствима, 

- је измирио обавезе по основу пореза на имовину, 
- је инвестиција из конкурса реализована од 01. јануара 2020. године, 
- је поднео захтев за коришћење субвенција по овом конкурсу за само један сектор. 

 
3. Општи критеријуми за оцену захтева 

 
          Средства субвенције предвиђена Програмом мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја града Лознице за 2020. додељиваће се 
према следећим критеријумима: 
 

1. Уколико је подносилац захтева физичко лице мора имати регистровано 
пољопривредно газдинство у складу са Правилником о начину и условима уписа и 
вођења регистра пољопривредних газдинстава, да је носилац комерцијалног 
газдинства и да се налази у активном статусу за 2020.годину, 

2. Уколико је подносилац захтева правно лице и предузетник мора бити уписан у 
Регистар привредних субјеката (АПР) у активном статусу и имати регистровано 
пољопривредно газдинство у складу са Правилником о начину и условима уписа и 
вођења регистра пољопривредних газдинстава, да је носилац комерцијалног 
газдинства и да се налази у активном статусу за 2020.годину, 

3. Да се предметна инвестиција реализује на територији града Лознице, 
4. Да се предметна инвестиција наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на 

коришћење у периоду од две година од дана набавке опреме, машина и механизације. 
 

 
 



4. Специфични критеријуми за оцену захтева 
 

Сектор млека  
 

 Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву 
члана РПГ 1 - 19 млечних крава; 

 У случају набавке нових машина и опреме за наводњавање, поседују у свом 
власништву, односно у власништву члана РПГ максимално 100 млечних крава; 

 У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају инвестиције 
поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних 
приплодних грла говеда млечних раса, односно 10-300 квалитетних приплодних грла 
оваца/коза.  

 
Сектор меса  
 

 У Регистру објеката (у складу са Правилником о регистрацији, односно одобравању 
објеката за узгој, држање и промет животиња- Службени гласник РС, 36-2017) имају 
регистроване објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 
150 грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних крмача и/или мање од 
100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу. 

 У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња, на крају 
инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 
грла квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-300 квалитетних 
приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла квалитетних приплодних крмача. 
 
 

У сектору производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа прихватљиви корисници 
треба да: 

 
 Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, 

односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе. 
 У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) 

производних (са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, имају, на крају 
инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-
100 hа винове лозе 

 Имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном 
простору 

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

 Пољопривредна газдинства која имају имају мање од 50 ха земљишта под осталим 
усевима. 

 За инвестиције за набавку  машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници 
су пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха земљишта под осталим 
усевима. 

 
Сектор пчеларства 
 

У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају  5-500 кошница. 
  
 
 
 
 



5. Потребна документација за конкурисање 
Основна документација: 

1. попуњен образац захтева, 
2. фотокопија потврде о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства у 

2020. години или решења о упису газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава 
(активан статус), 

3. фотокопија извода из регистра пољопривредног газдинства за структуру биљне 
производње и/или структуру сточног фонда, 

4. оригинал или оверена фотокопија рачуна (готовински, фискални рачун) 
5. отпремница за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања отпремнице,  
6. копија гарантног листа за извршену набавку опреме и машина за коју је утврђена 

обавеза издавања гарантног листа, 
7. фотокопија личне карте подносиоца захтева или овлашћеног лица подносиоца захтева 

(за правна лица), 
8. фотокопија картице наменског рачуна регистрованог пољопривредног газдинства, 
9. изјава подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по 

оригинал или оверена фотокопија рачуна за предметну инвестицију (готовински и 
фискални рачун),  

10. неком другом основу, 
11.  уверење о измиреним доспелим обавезама по основу пореза на имовину издато од 

стране Градске управе-Одељења за финансије и локалну пореску администрацију, не 
старије од три месеца од дана подношења захтева-оригинал или оверена фотокопија 
(уколико подносилац захтева не достави ово уверење, Одељење за привреду и локални 
економски развој ће га прибавити по службеној дужности). 

 
Додатна документација за инвестиције у СЕКТОРУ МЛЕКА: 
За све инвестиције у оквиру СЕКТОРА МЛЕКА 

1. изјава подносиоца захтева да на свом газдинству у свом власништву, односно у 
власништву члана РПГ поседује 1 - 19 млечних крава. 

 
За инвестицију ''Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза'' 

1.   уверења овлашћене одгајивачке организације да су грла уматичена, 
2. фотокопија уверење о здравственом стању животиња, 
3. потврда из централне базе података о стању грла на имању или потврда о пријави 

догађаја, издате од ветеринарске станице. 
4. Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције у потпуности, и то: потврду о 

преносу средстава или извод, оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само 
фискални исечак. 

5. Уговор о куповини приплодног материјала са наведеним бројевима ушних 
маркица купљених грла, оверен од стране Јавног бележника. 
 
 

 
Додатна документација за инвестиције у СЕКТОРУ МЕСА: 
За све инвестиције у оквиру СЕКТОРА МЕСА 

1. фотокопија Решења о регистрацији објекта за држање, узгој и промет животиња 
За инвестицију ''Набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца коза и свиња који се 
користе за производњу меса'' 

1. фотокопија уверења овлашћене одгајивачке организације да су грла уматичена, 
2. фотокопија уверење о здравственом стању животиња, 
3. потврда из централне базе података о стању грла на имању или потврда о пријави 

догађаја, издате од ветеринарске станице, 
4. фотокопија Решења о регистрацији објекта за држање, узгој и промет животиња 



5. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције у потпуности, и то: потврду о 
преносу средстава или извод, оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице 
извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални 
исечак. 

6.  Уговор о куповини приплодног материјала са наведеним бројевима ушних маркица 
купљених грла, оверен од стране Јавног бележника. 
 

 
Додатна документација за инвестиције у СЕКТОРУ ВОЋА, ГРОЖЂА, ПОВРЋА 
(УКЉУЧУЈУЋИ ПЕЧУРКЕ), ХМЕЉА И ЦВЕЋА: 
За инвестицију ''Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе'' 

1. фотокопија сертификата о производњи садног материјала  
2. декларација о квалитету садног материјала 

 
Додатна документација за инвестиције у СЕКТОРУ ПЧЕЛАРСТВА: 
За инвестицију ''Набавка нових пчелињих друштва '' 

1. фотокопија уверења о здравственом стању животиња, 
2. потврда из централне базе података о броју пчелињих друштава на имању, издате од 

надлежне ветеринарске станице; 
 
За инвестицију ''Набавка опреме за пчеларство'' 

1. потврда из централне базе података о броју пчелињих друштава на имању, издате од 
надлежне ветеринарске станице; 

 
6. Услови и начин одобравања средстава 

 
 Услови подстицаја: Подстицаји ће бити додељени регистрованим пољопривредним 
газдинствима у процентуалном износу од 50% од вредности реализоване и у потупности 
исплаћене инвестиције, односно 60 % у случајевима када је подносилац захтева - носилац 
пољопривредног газдинства лице млађе од 40 година или жена, умањене за износ средстава 
на име пореза на додату вредност, и то искључиво само у овкиру једног сектора, а 
максимални износ подстицаја по газдинству износи: 
 

- за купљене нове машине (прикључну пољопривредну механизацију)  до 150.000,00 
динара,  

- за купљену нову опрему на газдинству  до 100.000,00 динара,  
- за купљене вишегодишње засаде до 100.000,00 динара, 
- за купљена квалитетна приплодна грла  до 100.000,00 динара. 

Напомена: У случају комбиновања више врста инвестиција у оквиру једног сектора 
максимални износ подстицаја износи до 100.000,00 динара по једном захтеву. 
 
 
 
Прихватљиве инвестиције: 
 

СЕКТОР МЛЕКО 

Назив инвестиције 

Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза 



Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми укључујући све 
елементе, материјале и инсталације 

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног 
стајњака ( транспортери за стајњак, уређај за мешање полу течног и 
течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за 
полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака; 
специјализована опрема за транспорт чврстоог стајњака, полутечног и 
течног стајњака резервоари за течни стајњак, специјализоване приколице 
за транспорт чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом 
опремом), укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак 

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напојење 
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; 

хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну, 
превртачи сена итд) 

Машине за примарну обраду земљишта 

Машине за допунску обраду земљишта 

Машине за ђубрење земљишта 

Машине за сетву 

Машине за заштиту биља 

Машине за убирање односно оскидање усева 

 
Машине за транспорт 

 
 

 Машине и опрема за наводњавање усева
 
 

СЕКТОР МЕСО 

Назив инвестиције 

Набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца коза и свиња који се 
користе за производњу меса 

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног 
стајњака ( транспортери за стајњак, уређај за мешање полу течног и 

течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за 
полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака; 

специјализована опрема за транспорт чврстоог стајњака, полутечног и 
течног стајњака резервоари за течни стајњак, специјализоване приколице 

за транспорт чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом 
опремом), укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак. 

Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење 
и нпојење 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; хранилице; појилице ; балери; омотачи бала и комбајни за 

сточну храну, превртачи сена итд) 

Машине за примарну обраду земљишта 

Машине за допунску обраду земљишта 

Машине за ђубрење земљишта 

Машине за сетву 

Машине за заштиту биља 

Машине за убирање односно скидање усева 

Машине за транспорт 

Машине и опрема за наводњавање усева 

 
 
 

СЕКТОР ВОЋА, ГРОЖЂА, ПОВРЋА (УКЉУЧУЈУЋИ ПЕЧУРКЕ),  
ХМЕЉА И ЦВЕЋА 

Назив инвестиције 

Подизање нових или обнављање постојећих ( крчење и подизање ) 
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и 
расадничку производњу 

Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у 
воћњацима и вишегодишњим засадима 

Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака 
при производњи у заштићеном простору 

Набавка опреме и уређаја за припшрему земљишта и супстрата за гајење 
биљака при производњи у заштићеном простору 

Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање ( са фолијом ) 

Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака 
након резидбе воћних врста 

Машине за примарну обраду земљишта 

Машине за допунску обраду земљишта 



Машине за ђубрење земљишта 

Машине за сетву 

Машине за садњу 

Машине за заштиту биља 

Машине за убирање односно скидање усева 

Машине за транспорт 

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 

 
 

 
 

СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО 

Назив инвестиције 

Набавка нових пчелињих друштва 

Набавка опреме за пчеларство 

 
 

СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ  
(житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) 

Машине за примарну обраду земљишта 

Машине за допунску обраду земљишта 

Машине за ђубрење земљишта 

Машине за сетву 

Машине за садњу 

Машине за заштиту биља 

Машине за убирање односно скидање усева 

Машине за транспорт 



Машине и опрема за наводњавање усева 

 
НАПОМЕНА: Носилац регистрованог пољопривредног газдинства може поднети само 
један захтев за коришћење субвенција по овом конкурсу и то искључиво за само један 
сектор, уз могућност комбиновања различитих врста инвестиција у оквиру тог сектора. 

 
О захтеву за доделу субвенција-подстицајних средстава решењем одлучује начелник 

Градске управе града Лознице, а на предлог Одељења за привреду и локални економски 
развој.  
 

7. Подношење захтева за коришћење  средстава субвенције 
Захтев за доделу субвенција-подстицајних средстава са потребном документацијом се 

доставља Градској управи града Лознице, Одељењу за привреду и локални економски развој, 
ул. Карађорђева бр. 2,  са назнаком „ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ 
ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА”, искључиво путем поште или  

 
 
 
 
писарнице Градске управе града Лознице. 
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви  и не враћају се подносиоцу.  
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 01.12.2020. године. 
Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани. 

 Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција из  
буџета града Лознице по конкурсима из претходних година, а нису испунила своје обавезе у 
складу са тим конкурсима, немају право на коришћење средстава по овом конкурсу. 
 Конкурс се објављује на огласној табли Градске управе града Лознице, огласним 
таблама месних канцеларија, интернет презентацији града Лознице и локалним средствима 
јавног информисања. 

Све додатне информације могу се добити на телефон: 015/879-200 локал 329, Градска 
управа града Лознице – Одељење за привреду и локални економски развој. 
 
 
 
Број: 674/2020-III1                     НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ   
Датум: 16.06.2020 
Лозница                                                                              
                                                                                      Владимир Радојчић дипл.правник           
 
 
 


