
 
Службени лист општине Неготин бр.12/2014 

 
 
 
На основу члана 64. Статута општине Неготин („Сл. лист општине 

Неготин“,број: 22/08), члана 37. и 40. Одлуке о буџету општине Неготин за 2014. 
годину („Сл. лист општине Неготин“,број 34/2013) члана 25. Пословника о раду 
Општинског већа општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број:23/08)  и 
Решења о давању претходне сагласности на Предлог програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 
Неготин у 2014. години, које је донело Министарств пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, број: 401-00-00546/2014-09 од 12.03.2014. године, Општинско веће  
општине Неготин, на седници одржаној 02.04.2014.године,  д о н о с и 

 
 

      П Р О Г Р А М  
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2014. ГОДИНИ 
 
 

I 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
         Програмом  подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Неготин у 2014. години, утврђују се мере 
подршке које ће предузети општина Неготин, у циљу  развоја пољопривреде и 
руралног развоја. 
         Овим Програмом утврђује се ближе намена средстава, услови, 
критеријуми  и начин расподеле средстава. 
  Мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја односе се на: 

1.субвенционисање набавке пољопривредне механизације и опреме у: 
- пчеларству, 
- сточарству,   
- ратарству и повртарству,  
- виноградарству и винарству,  
- воћарству, 

2.   субвенционисање набавке приплодних грла -јуница, оваца, коза ,   
               назимица, ројева и матица,  
        3.   субвенционисање вештачког осемењавања говеда и свиња, 

4. развој сеоског туризма 
5. за одржавање манифестација из области пољопривреде (изложбе, смотре, 
сајмови) 

6. едукације из области пољопривреде и тематске студијске посете 
7. суфинансирање премија осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде,расаднике и животиње 

суфинансирање  камата за пољопривредне кредите  регистрованих 
пољопривредних газдинстава  
 

II 



НАМЕНА СРЕДСТАВА 
 

Средства за реализацију овог Програма, обезбеђују се у буџету општине 
Неготин  за 2014. годину, позиција 35, економска класификација 451-субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, раздео 2 – Извршни орган, 
глава 1,раздео 2 – Извршни орган – председник општине, функција 420 – 
пољопривреда, шумарство, лов и риболов, у износу од 30.000.000,00 динара 
 

Мере подршке за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја 

 
         1. Субвенционисање набавке пољопривредне механизације и опреме: 
 

- За развој и унапређење пчеларства: за набавку  опреме за пчеларство 
(кошнице или делови кошница), опрема за врцање меда (центрифуге, 
отклапачи, каде, дуваљке, колица за превоз наставака (апилифт), носиљке, 
пумпе за претакање меда), опрема за чување и паковање меда (прописана 
амбалажа-ростфај,  декристализатори,  хомогенизатори и пакирнице), тримери 
и 

 
- за пчеларе који имају најмање 30 кошница за адаптацију просторија у циљу 
обезбеђивање услова за врцање и чување меда, 

      -   За развој сточарства: за куповину опреме за мужу, складиштење млека и 
производњу сирева (апарати за мужу – музилице, лактофризи, компресор, 
дупликатор за млеко, преса за сир, калупи за сир, алат за обраду сирног груша, каде 
за саламурање, сирарски сто, полице, шипкасти термометар и пх метар), хранилице, 
појилице, опрема за механизацију за припрему и дистрибуцију сточне хране 
(косачице, превртачи сена, балирке, растурач стајњака,транспортери-елеватори и 
мешаона за сточну храну), субвенција за набавку опреме за матичну службу, 
адаптација сточарских објеката и  
    -   за  објекте за прераду млечних производа, 
     - За развој и унапређење виноградарства и винарства:  за куповину опреме за  
наводњавање - систем кап по кап, копање бунара, опрема за заштиту (прскалице и 
атомизери) и обраду земље (плугови, ротофрезе, депозитори, подривачи, бушилице 
за стубове и тримери).Набавка опреме за производњу и чување вина: муљаче, 
пресе, пумпе за претакање и филтрирање вина, пунилице, затварачице, етикетирке, 
судови, лабораторијска опрема за винарство. Субвенција при куповини стандардног 
квалитета калемова аутохтоних сорти за површине од 0,2 ха до 0,5 ха. Субвенција за 
винаре, који су регистровани у АПР и код Министарства пољоприведе, шумарства и 
водопривреде за производњу вина, за адаптацију винских подрума и набавка 
уређаја за расхлађивање подрума и вина у циљу стандардизације и подизања 
квалитета вина. 
 
    - За развој и унапређење воћарства:  за куповину опреме за  наводњавање - 
систем кап по кап, за копање бунара, уређаји за заштиту ( прскалице и атомизери) и 
опрема за обраду земље ( плугови, ротофрезе, подривачи, бушилица за стубове и 
тримери), опрема за противградну заштиту, за складишни простор и адаптацију већ 
постојећих просторија и опреме за расхлађивање у сврхе претварања у мини 
хладњаче за чување воћа. Субвенционисање при куповини стандардних и 
сертификованих садница за подизање нових засада  воћа  за површине од 0,2 ха до 
0,5 ха. 



 
    - За развој и унапређење ратарске и повртарске производње: за куповину 
механизације за основну и додатну обраду земље -плугови, тањираче,  дрљаче, 
сетвоспремач, растурач ђубрива, ротофреза, сејалица, косачице, бушилица за 
стубове, цистерне за заливање и прскалице), опрема за систем за наводњавање, 
копање бунара, транспортери пољопривредних производа - елеватори и за 
тракторске приколице. За развој и унапређење  повртарства: за изградњу 
професионалног пластеника -оригиналне цеви за  конструкцију пластеника, електро 
грејачи и термо теписи за пластенике, за повртарску производњу за набавку опреме: 
фолија за покривање пластеника, фолија и мрежа за сенчење,опрема за 
наводњавање кап по кап и за копање бунара, и опрема за складишни простор у 
ратарству и повртарству.          
 

2. Субвенционисање  набавке приплодних  грла-јуница, оваца, коза,  
назимица и  ројева и матица 
 

 Куповина квалитетног приплодног материјала ради унапређења генетског 
потенцијала у говедарству, овчарству, козарству, свињарству (са пратећом 
документацијом о пореклу и педигреу ) и субвенције при набавци ројева и матица. 
  

3. Субвенционисање вештачког осемењавања говеда и свиња  
   У току једне календарске године, регистрована пољопривредна газдинства имају 
право на  прво вештачко осемењавање јуница, крава и свиња.  
   Средства за субвенционисање вештачког осемењавања говеда и свиња 
опредељена су у  висини од 2.000 динара по једном  осемењавању и односе се 
само на прво осемњавање.  
    Право на субвенционисање вештачког осемењавања говеда и свиња имају 
регистрована пољопривредна газдинства са активним статусом, чије је седиште на 
територији општине Неготин, под условом да се грла узгајају на територији 
општине Неготин. Грла могу бити у власништву носиоца или члана регистрованог 
пољопривредног газдинства. 
         
4. Развој сеоског туризма 

     За  унапређење и развој сеоског туризма: 
- за набавку  опреме  за собе у домаћој радиности и сеоским туристичким 

домаћинствима (намештај, јастуци, постељина, прекривачи, опрема за кухињу, 
 купатила) и уређење ентеријера и екстеријера кућа (материјал за  реновирање, 
адаптацију, ситне поправке, уређење дворишта...). 

 
-реновирање и адаптација запуштених сеоских објеката ( старих подрума, 

воденица, амбара,) у циљу формирања додатних туристичких садржаја.  
-набавка материјала за радове на санацији и уређењу пивница и  опрема за 

пивнице и винске подруме који се користе у туристичке сврхе - као дегустациони 
простори ( дрвене  столице,  клупе, столови, полице за бутељке) 
Свако реновирање, адаптација и опремање мора бити у складу са очувањем 

амбијенталне сеоске архитектуре и очувањем идентитета сеоског простора и 
традиције. 

 
5. За одржавање манифестација из области пољопривреде (изложбе, смотре, 

сајмови) и за спровођења активности удружења из области пољопривреде 
 



      Средства се могу користити ради финансирања манифестација из области 
пољопривреде (изложбе, смотре, сајмови) од локалног и ширег друштвеног значаја, 
а које се одржавају на терторији општине Неготин, као и за учешће на 
пољопривредним сајмовима и за увођење новог модела географског порекла вина 
Неготинске крајине. Свако гранско удружење имаће право коришћења средстава у 
току 2014. године, за унапређења рада удружења а све у складу са програмом рада 
удружења и за формирање нових гранских асоцијација и удружења. 
 
6.  Едукације из области пољопривреде, органске производње, брендирање 
пољопривредних производа и тематске студијске посете 
 
      У циљу унапређења пољопривредне производње, паковања и пласмана 
пољопривредних производа и руралног развоја у целини, општина ће подржати 
брендирање пољопривредних производа и добијање ознаке географског 
порекла.Активности удружења и пољопривредника усмерена ка стицању нових 
знања - едукације и размени искустава са произвођачима из окружења и из земаља 
чланица ЕУ- студијске посете.  

 
7.  Суфинансирање премија осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде, расаднике и животиње 
    Средства се  користе за суфинансирање премија осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње.  
 
8.Суфинансирање  камата за пољопривредне кредите  регистрованих 
пољопривредних газдинстава 

 
     Средства се користе за суфинансирање камата у првој години коришћења 
кредита за пољопривредне кредите за набавку из главе II  тачка 1. и 2. односно за 
набавку пољопривредне механизације и опреме у пчеларству, сточарству, 
ратарству и повртарству, виноградарству, винарству и воћарству и набавке 
приплодних грла – јуница, оваца, коза, назимица и ројева и матица. 
 

III 
НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 
1. Расподела бесповратних средстава за куповину опреме  
 
  Расподела бесповратних средстава из главе II, тачка 1, 2, 4 ,7 и  8   вршиће 

се на основу Конкурса, који ће бити објављен по добијању сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 Програм ће се спровести током целе године до 15.12.2014. године.  
Право на коришћење средстава имају регистровано пољопривредно 

газдинство и породично пољопривредно газдинство са пребивалиштем на 
територији општине Неготин (физичко и правно лице регистровано за бављење 
пољопривредном делатношћу), која у предвиђеном року доставе одговарајућу 
документацију предвиђену конкурсом.  
Субвенције из главе II, тачка 1,2,7 и  8  се додељују као бесповратна средства, 

40% од вредности до 400.000 динара по захтеву и износ рефундираних 
подстицајних средстава не може бити већи од 160.000 динара. 



 Субвенције из главе II, тачка 1, став 1 алинеја 2 и став 2 алинеја 2 и тачка 4 
се додељују као бесповратна средства, максимални износ по једном захтеву је  
150.000 динара а рефундираће се 50 % од инвестиције,  до  75.000 динара .   
Корисник подстицаја, једно регистровано пољопривредно газдинство у току 

конкурса може поднети само један захтев за напред наведене мере (из главе II, 
тачка 1,2,4,7 и 8), а износ рефундираних подстицајних средстава не може бити 
већи од 160.000 динара, односно 75.000 динара (из главе II, тачка 1, став 1 
алинеја 2 и став 2 алинеја 2 и тачка 4). Повраћај средстава ће се вршити на 
текући рачун подносиоца захтева.   

 
Право на подстицаје имају сва правна и физичка лица која испуњавају следеће 

критеријуме: 
 
1. Подносилац захтева је регистровано пољопривредно газдинство и 
породично пољопривредно газдинство са пребивалиштем на територији 
општине Неготин, која су уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава са активним статусом, за физичка и правна лица; 

2. Подносилац захтева (правна лица регистрована за бављење 
пољопривредном делатношћу, Пољопривредна школа, ЗЗ и гранска 
удружења) достављају  решење из АПР-а. 

 
Корисник подстицаја има обавезу да достави тачне податке и веродостојне доказе 
уз захтев. 
Корисник  подстицаја дужан је да наменски користи средства подстицаја. 
 На конкурс се подноси следећа документација : 

1. Попуњен конкурсни образац- захтев са обавезним потписом подносиоца 
(и печатом за правна лица) 

2. Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства и породичног 
пољопривредног газдинства на територији општине Неготин са активним 
статусом – фотокопија  

3. Предрачун или рачун о извршеној инвестицији  
4. Фотокопија наменског пољопривредног текућег рачуна  
 
Додатна документација: 

       Опрема за сточарство: 
         - Оверена изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, да се 
поседује објекат за смештај стоке и да  има најмање четри грла крупне стоке  
 
       Опрема за пчеларство: 
        -Потврда да је члан Савеза пчеларских организација Србије и члан Друштва 
пчелара „Хајдук Вељко“ или Извод из Регистра пољопривредних газдинстава о 
бројном стању кошница за пчеле, 
 
       Опрема за сеоски туризам: 

- фотокопија решења о категоризацији сеоског смештаја, уговор са 
Туристичком организацијом Неготин о пружању услуга у сеоском туризму 
и потврда Туристичке организације о остварених најмање 5 ноћења у 
претходној години, односи се на главу ИИ тачка 4. став 1. алинеја 1. 

- Оверена изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, да се 
поседује објекат, односи се на главу II тачка 4. став 1. алинеја 2 и 3. 

 



           Захтев за коришћење бесповратних средстава са пратећом документацијом, 
у складу са  Програмом, корисници  подносе Општинској управи општине Неготин - 
Одељењу за  друштвене делатности, привреду и развој, извршиоцу аналитичких 
послова за област пољопривреде у периоду трајања Конкурса. Регистрована 
газдинства која су уз захтев поднела предрачун, дужна су да најкасније до 
31.08.2014. године изврше куповину и доставе рачун. Пристигли захтеви ће бити 
прослеђени Комисији на даље разматрање и одобравање. Комисија ће  
разматрати сваки поднети захтев и након оцене да су испуњени услови о 
коришћењу средстава из овог  Програма, донеће предлог Решења о додели 
бесповратних средстава, које ће доставити председнику општине  а затим и 
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију на реализацију. 
Одељење ће водити одговарајућу евиденцију и обављати финансијско – 
материјално пословање. 
 Механизација, опрема и приплодна грла  која су купљена на основу 
Програма подршке, не могу се отуђити у наредних 5 година.  
2. Бесповратна средства за осемењавање говеда и свиња на територији 
општине Неготин 
 

Средства за субвенционисање вештачког осемењавања говеда и свиња 
опредељена су у висини од 2.000 динара по једном осемењавању и односе се 
само на прво осемењавање које је извршено у периоду од 01.01.2014. до 
15.12.2014. године. 

 
Поступак за остваривање права на субвенционисање вештачког 

осемењавања говеда и свиња: Корисници подносе захтев Општинској управи 
општине Неготин- Одељењу за друштвене делатности, привреду и развој 
извршиоцу аналитичких послова за област пољопривреде. Уз захтев се подноси:  
-Извод из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о пољопривредном 
газдинству-фотокопија),  
-рачун за извршену услугу вештачког осемењавања- фотокопија картона (потврде) 
за вештачко осемењавање,   
- фотокопија картице са називом банке и бројем рачуна Регистрованог 
пољопривредног газдинства. 

Наведено Одељење ће проследити спискове за рефундацију Одељењу за 
буџет, финансије и локалну пореску администрацију на реализацију крајем сваког 
месеца све до 15.12.2014. године.  
 

   3. За одржавање манифестација из области пољопривреде (изложбе, смотре, 
сајмови) и за спровођења активности удружења из области пољопривреде 

Гранско удружење имаће право коришћења бесповратних средстава у току 
2014. године на основу достављеног годишњег Програма рада удружења и 
рганизовања пољопривредних манифестација.Финансирање  се врши на основу 
поднетих захтева удружења из области пољопривреде до 15.12.2014. године. 

 
4. Едукације из области пољопривреде, органске производње, брендирање 
пољопривредних производа и тематске студијске посете 
 

Гранско удружење имаће право коришћења бесповратних средстава у току 
2014.године на основу достављеног годишњег Програма рада удружења. 
Финансирање се врши на основу поднетих захтева удружења из области 
пољопривреде. Захтеви се подносе до 15.12.2014. године. 



 
IV 

О реализацији овог Програма стараће се Општинска управа општине Неготин. 
 

V 
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Неготин у 2014. години, ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном листу општине Неготин“ .  
 
 
Број: 320-53//2014-ИИИ/07 
Дана: 02.04.2014. године 
Н е г о т и н    
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН, 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Драгољуб Ђорђевић, с.р. 


