Градско веће, на основу Закључка o објављивању јавног позива за подношење
захтева за исплату подстицајних средства за набавку садног материјала воћа и
винове лозе број 320- 48 /20-V од 29.04.2020. годинe, расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за исплату подстицајних средства за набавку
садног материјала воћа и винове лозе
I Позивају се физичка лица, носиоци или чланови регистрованог пољопривредног
газдинства у активном статусу са пребивалиштем и производњом на територији града
Крагујевца, да поднесу захтев за исплату подстицајних средстава за набавку садног
материјала воћа и винове лозе.
Планирана средства за ове намене су 1.000.000,00 динара.
Подстицајна средства су намењена за набавку садног материјала воћа и винове лозе од
регистрованог расадника за површину: од 0,05 до 5 hа за јагодасто воће; oд 0,25 до 10 ha
другог воћа или од 0,25-10 hа за винову лозу.
Средства се могу одобрити само по једном основу за саднице воћа или винову лозу, a
захтев за подстицајна средства може поднети само један члан домаћинства.
Подстицајна средстава за набавку садног материјала исплаћују се у висини 50% од износа
по достављеном рачуну и фискалном рачуну (без урачунатог ПДВ–а и без трошкова
транспорта, садње, наслона и жице), при чему максималан износ по овом основу не може
бити већи од 80.000,00 дин. по домаћинству.
II Право на исплату подстицајних средстава може остварити физичко лице, носилац или
члан регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу са пребивалиштем и
производњом на територији града Крагујевца ако:
– у свом власништву или у власништву члана РПГ има:
– површину мању од 2 hа јагодичастог воћа;
– површину од 0,25 hа до 5 hа другог воћа, односно 0,20 – 5 hа винове лозе.
– да је КП на којој се врши засад воћа или винове лозе на територији града Крагујевца,
– је катастарска парцела у власништву подносиоца захтева или члана домаћинства;
– je власник, односно сувласник катастарске парцеле на којој се формира засад, друго
лице потребно је да власник односно сувласник парцеле да изјаву пред надлежним
органом да подносилац захтева може формирати засад на парцели у његовом власништву,
односно сувласништву, у периоду дужем од 5 до 20 година у зависности од воћне врсте;

– подносилац захтева и добављач не представљају повезана лица у смислу Закона о
јавним набавкама;
– уколико је парцела узета у закуп мора бити евидентирана у обрасцу “структура биљне
производње“, издате од стране Министарства финансија – Управа за трезор у Крагујевцу;
– да подносилац захтева или чланови његовог домаћинства немају неизмирене, а доспеле
обавезе према буџету града Крагујевца, закључно са даном обраде захтева;
– ако је подносилац захтева дао изјаву пред службеним лицем Градске управе да он или
члан његовог домаћинства по било ком основу не користе друга бесповратна подстицајна
средства за набавку садног материјала у 2019/2020 год, за исту катастарску парцелу. Ова
изјава се доставља уз захтев.
– да је засад односно густина садње, формирана по стандарду Министарства за
пољопривреду и заштиту животне средине.
Уколико подносилац захтева није власник катастарске парцела на којој се формира засад,
већ је власник односно сувласник члан његовог домаћинства, или друго лице, потребно је
да власник односно сувласник парцеле пред службеним лицем Градске управе за
друштвене делатности и послове са грађанима, да изјаву да подносилац захтева може да
засади садни материјал воћа на парцели у његовом власништву и да гаји воће у периоду од
5-20 година у зависности од воћне врсте.
III Образац захтева за исплату подстицајних средстава за набавку садног материјала
може се преузети у Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима,
канцеларија 406 – IV спрат у згради управе Града или са интернет странице Града
www.kragujevac.rs.
Уз попуњен захтев, потребно је доставити:
1. копија личне карте и копија текућег рачуна подносиоца пријаве (копирати
у 4 примерка) ;
2. копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредног газдинства за
2020.годину ;
3. копија образца : “Извод из регистра пољопривредних газдинстава – структура
биљне производње“
4. копија образца “Извод из регистра пољопривредних газдинстава – подаци о
пољопривредном газдинству“ издате од стране Министарства финансија – Управа
за трезор у Крагујевцу;
5. изјава подносиоца захтева да он или чланови његовог пољопривредног газдинства
не користе бесповратна подстицајна средства за ову намену;
6. копије рачуна и фискалног рачуна за купљен садни материјал издат у периоду од
октобра 2019 год. до 10.2020.год. који гласи на име подносиоца захтева, са
спецификацијом садница воћа, исказаним јединичним ценама и потписана
отпремница за купљени садни материјал (копирати у 4 примерка).

Сви оригинали морају бити достављени на увид;
6. декларација о квалитету садног материјала пољопривредних биљака,
7. сертификат о производњи садног материјала,
8. уверење о здравственом стању и тестирању на присуство штетних организама на
семену, расаду и садном материјалу вишегодишњих биљака,
9. скица или план израде воћњака -засада, са подацима о површини и броју КП, броју
стабала,
сагласност власника односно сувласника парцеле, ако подносилац захтева није власник
предметне парцеле..
IV Захтев са пратећом документацијом се предаје на кружном шалтеру, зграде управе
града Крагујевца, или на адресу град Крагујевац , ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, СЕКРАТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Трг Слободе бр.3, 34 000 Крагујевац.
V Рок за подношење захтева за исплату подстицајних средстава за набавку садног
материјала воћа и винове лозе је од дана објављивања јавног позива на званичној интернет
страници града Крагујевца: www.kragujevac.rs, па до утрошка средстава планираних за ове
намене, а најкасније до 15.11.2020. године.
Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења. Неблаговремени захтеви и захтеви
који не испуњавају услов неће бити разматрани
VI Детаљне информације могу се добити у ОДЕЉЕЊУ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, на телефон: 034/ 306 -189 од 8-15:30 сати, сваког
радног дана у периоду трајања Јавног позива.

