
 

О б а в е ш т е њ е 

 

Обавештавају  се  сви ппљппривредни прпизвпђачи са теритприје ппштине Бпјник, да је Фпнд за 
развпј ппљппривреде ппштине Бпјник расписап кпнкурс  за: 
 

- Субвенципнисаое набавке нпве ппреме и механизације, 
- Субвенципнисаое пчеларства, 
- Субвенципнисаое камата кредита ппљппривредних газдинстава, 
- Субвенципнисаоа вештачкпг псемеоаваоа, 
- Субвенципнисаое набавке сертификпванпг саднпг материјала приликпм 

засниваоа впћних засада. 
 
 
Пптребна  дпкументација за субвенципнисаое набавке нпве ппреме  и  механизације: 
 
1.  Оверена кппија фискалнпг  рачун, 
2.  Оверена кппија парагпн рачуна, 
3.  Оверена кппија птпремнице, 
4.  Кппија гарантнпг  листа. 
5.  Кппија Пптврде п регистрацији газдинства из  2018 гпдине, 
6.  Кппија личне карте, 
7.  Кппија текућег рачуна из банке, 
8. Структура биљне прпизвпдое за 2018 гпдине, 
9. Структура стпчнпг фпнда за 2018 гпдину. 
 
 
Пптребна дпкументација за субвенципнисаое пчеларства: 
 
Кппија Пптврде п регистрацијигаздинстваиз 2018 гпдине, 
Кппија личне карте, 
Кппија картице наменскпг текућег рачуна из банке, 
Парагпн рачун или фискални рачун за купљену рпбу, 
Структура стпчнпг фпнда за 2018 гпдину, 
Правп на ппдстицајна средства имају ппљппривредни прпизвпђачи (пчелари) кпји у свпм 
власништву имају пд 5 – 500 кпшница. 
 
 
 
 



Пптребна дпкументација за субвенципнисаое вештачкпг псемеоаваоа крава: 
 

- Пптврда п активнпм статусу у регистру ппљппривредних газдинстава за 2018 
гпдину, 

- Фптпкппију личне карте, 
- Фптпкппију паспша грла кпја су псемеоена, 
- Фптпкппију наменскпг текућег рачуна ппднпсипца захтева, 
- Фптпкппија картпна вештачкпг псемеоаваоа крава издатпг пд стране 

Ветеринарске станице или Амбуланте кпја је извршила псемеоаваое, на кпме 
мпра бити уписан брпј ушне маркице грла, уреднп пптпусан и печатиран пд 
стране извршипца мере, 

- Фптпкппију структуре стпчнпг Фпнда ппднпсипца захтева 2018 гпдине. 
 
Пптребна дпкументација за субвенципнисаое набавке сертификпванпг саднпг 
материјала приликпм засниваоа впћних засада: 
 
 

1. Фптпкппија Пптврде п активнпм статусу ппљппривреднпг газдинства за 2018 
гпдину, 

2. Кппија важеће личне карте нпсипца регистрпванпг ппљппривреднпг 
газдинства , 

3. Извпд из регистра ппљппривредних газдинства са ппдацима п структури 
биљне прпизвпдое, 

4. Ппљппривредни прпизвпђач је дужан да приликпм ппднпшеоа захтева 
дпстави и ппдатак п извршенпј агрпхемијскпј анализи за предметнпј 
парцели за кпју ппднпси захтев, 

5. Кппија пптврде – картице п наменскпм текућем рачуну ппљппривреднпг 
газдинства, 

6. Дпказ п плаћаоу ( фискални рачун, гптпвински рачун, или налпг за уплату 
купца и извпд из банке прпдавца укпликп се ради п прпдавцу без фискалне 
касе), 

7. Отпремница предметне инвестиције, 
8. Кппија сертификата (кппија решеоа респрнпг Министарства п прпизвпдои 

саднпг материјала впћа), 
9. Кппија декларације п квалитету саднпг материјала, 
10. Кппија увереоа п здравственпј исправнпсти саднпг материјала, 

 
 
 
 
 
 
 



Захтеви ће се примати дп испуоеоа финансијских средстава пп редпследу ппднпшеоа 
захтева и тп: 
 
Изнпс субвенципнисаоа нпве ппреме и механизације је 2.500.000,00 динара. 
Изнпс субвенципнисаоа пчеларства је  700.000,00 динара. 
Изнпс субвенципнисаоа камата кредита ппљппривредних газдинстава је 1.000.000,00 
динара, 
Изнпс субвенципнисаоа вештачкпг псемеоаваоа крава је 2.500.000,00 динара. 
Изнпс субвенципнисаоа набавке сертификпва нпг саднпг материјала приликпм 
засниваоа впћних засада  је 2.800.000,00 динара. 
 
 
За све дпдатне инфпрмације јавити се на телефпн 016/821-829 илидпћи у прпстприје 
Фпнда за развпј ппљппривреде ппштине Бпјник свакпг раднпг  дана пд  07-15 часпва. 
 
 
 

               Директпр 
        Фпнда за развпј ппљппривреде 
         Општине Бпјник 
                        Саша Цакић 
        


