
 

 
Република Србија 
Град Крагујевац 
Градско веће 
Број: 320-79/19-V 
Датум: 22. март 2019. године 
К р а г у ј е в а ц 
 

 Градско веће, на основу члана 2. став 1. тачка 33. и члана 34. Одлуке о Градском већу 
(''Службени лист града Крагујевца”, број 25/15-пречишћен текст), члана 35. Пословника о раду 
Градског већа (''Службени лист града Крагујевца”, број 23/16), Решења Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању претходне сагласности на Предлог програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје 
територије града Крагујевца за 2019. годину, број 320-00-887/2019-09 од 20.02.2019 године, 
поглавља II. тачка 2.3.12. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за подручје територије града Крагујевца за 2019. годину број 320-58/19-V од            

рта 2019. године, на седници одржаној 22. марта 2019. године, доноси 8. ма
        

 
О Д Л У К У 

o објављивању Јавног позива за подношење захтева за исплату подстицајних 
 средстава за набавку нове прикључне механизације 

 
 

I Објављује се Јавни позив за подношење захтева за исплату подстицајних средстава за 
набавку  нове прикључне механизације. 

Планирана средства за ове намене су 6.500.000,00 динара. 
 

  II Подстицајна средства се одобравају у висини 50% од износа на достављеном рачуну без 
урачунатог ПДВ-а, при чему максималан износ по овом основу не може бити већи од 70.000,00 дин. 

   Захтев за подстицајна средства може поднети само један члан домаћинства. 
 

           III Средства за реализацију ове одлуке планирана су Одлуком о буџету града Крагујевца за 
2019. годину ("Службени лист града Крагујевца", број 32/18) у оквиру раздела 12 – Градска управа за 
привреду, Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0002 – Мере 
подршке руралном развоју, Функција 421 – Пољопривреда, Економска класификација 451 – 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, број апропријације 196, 
предвиђена Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за подручје територије града Крагујевца за 2019. годину број 320-58/19-V од 8.3.2019. 
године, у поглављу II. тачка 2.3. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, шифре инвестиција 101.5.1; 101.5.2; 101.5.3; 101.5.4; 101.5.5; 101.5.6; 
101.5.7 и 101.5.8  и распоређена у поглављу II тачки 5. Програма о распореду субвенција за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града 
Крагујевца у 2019 години  број  320-78/19-V од 22. марта 2019. године, у износу 6.500.000.00 динара. 
 

IV Подстицајна средства се исплаћују на основу решења Градоначелника, након спроведеног 
управног поступка. 

 

 V Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет страници града Крагујевца: 
www.kragujevac.rs и месним канцеларијама на сеоском подручију. 

 

    

http://www.kragujevac.rs/


    

VI Текст Јавног позива за подношење захтева за исплату подстицајних средстава за набавку 
нове прикључне механизације, саставни је део ове одлуке. 

 

            VII За реaлизацију ове одлуке задужује се Градска управа за привреду. 
 
 

 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 2. став 1. тачка 33. и члану 34. 
Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца”, број 25/15-пречишћен текст),  којим је 
прописано да Градско веће, обавља и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама 
Скупштине града и другим актима, члану 35. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист 
града Крагујевца”, број 23/16), којим је прописано да веће у вршењу послова из своје надлежности 
доноси: одлуке, пословник, правилнике, наредбе, упуства, решења, закључке, препоруке, планове, 
програме и друга акта у складу са законом, статутом, Одлуком о Градском већу и Пословника о раду 
Градског већа, Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању 
претходне сагласности на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца за 2018. годину, број 320-
001692/2018-09 од 30.03.2018 године и поглавља 2. тачка 2.3.12. Програма  подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца за 
2019 годину број 320-58/19-V од 8.3.2019. године, којим је прописано да Градско веће доноси одлуку 
о расписивању јавног позива. 
             Разлози за доношење ове одлуке садржани су у потреби да се кроз подстицајна средстава 
стимулише пољопривредна производња и подстиче обнављање пољопривредне механизације у 
циљу повећања продуктивности пољопривредне производње. 

Средства за реализацију ове одлуке планирана су Одлуком о буџету града Крагујевца за 
2019. годину ("Службени лист града Крагујевца", број 32/18) у оквиру раздела 12 – Градска управа за 
привреду, Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0002 – Мере 
подршке руралном развоју, Функција 421 – Пољопривреда, Економска класификација 451 – 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, број апропријације 196, 
предвиђена Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за подручје територије града града Крагујевца за 2019. годину број 320-58/19-V од 8.3.2019. 
године у поглављу II. тачка 2.3. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, шифре инвестиција 101.5.1; 101.5.2; 101.5.3; 101.5.4; 101.5.5; 101.5.6; 
101.5.7 и 101.5.8  и распоређена у поглављу II тачки 5. Програма  о распореду субвенција за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града 
Крагујевца у 2019 години  број  320-78/19-V од 22. марта 2019. године, у износу 6.500.000.00 динара. 

 
 

 
 

                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                      

                                                                                                                                     Радомир Николић 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



    

  Градско веће, на основу Одлуке o објављивању јавног позива за подношење захтева за 
исплату подстицајних средстава за набавку нове прикључне механизације број  320-79/19-V од           
22. марта 2019. године, расписује 

 
 

Ј А ВН И   П О З И В 
за подношење захтева за исплату подстицајних средстава 

за набавку нове прикључне механизације  
 
 

    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 нове прикључне механизације (плуг, циклон, 
фреза, тракторска коса, прскалица, атомизер, тањирача, дрљача, сетвоспремач, сакупљач сена, 
сејалица, утоваривач стајњака....). 

Подстицајнa средстава за ову намену планирана су у укупном износу 6.500.000,00 динара. 
Подстицајна средства се одобравају у висини 50% од износа на достављеном рачуну без 

урачунатог ПДВ-а, при чему максималан износ по овом основу не може бити већи од 70.000,00 динара 
по домаћинству. 

Захтев за подстицајна средства може поднети само један члан домаћинства.  
 

 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, на кога гласи рачун, 
отпремница и гарантни лист; 
          - који у власништву или закупу има  од 1 до 50 ха пољопривредног земљишта; 
 - подносилац захтева или чланови његовог домаћинства који немају неизмирене обавезе према 
градским робним резервама и  аграрном буџету града Крагујевца закључно са даном обраде захтева; 
         - ако подносилац захтева и добављач не представљају повезана лица у смислу Закона о јавним 
набавкама и 
          - ако подносилац захтева не користи бесповратна средства Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, за предметну инвестицију. 
 
 III Образац захтева за исплату подстицајних средстава за набавку нове прикључне механизације 
може се преузети у Градској управи за за привреду, Одељењу за пољопривреду канцеларијa 406/IV 
спрат, зграда Управе града или са званичне интернет странице града Крагујевца: www.kragujevac.rs  

 
Уз попуњен захтев потребно је доставити: 
 
1.  фотокопију личне карте и текућег рачуна подносиоца захтева (копиране у 4 примерка); 
2.  фотокопију потврде о активном статусу у регистру пољопривредног газдинства за 2019. годину; 
3.  обрасце издате од стране Министарства финансија - Управа за трезор у Крагујевцу и то: 

         - извод из регистра пољопривредних  газдинстава - структура биљне производње, 
         - извод из регистра пољопривредних газдинстава - структура животиња, 
         - извод из регистра пољопривредних газдинстава – подаци о пољопривредном газдинству; 

4. копију рачуна за купљену прикључну машину, са фискалним рачуном, копијом гарантног листа и 
отпремнице, који морају да гласе на име подносиоца захтева (у 2 примерка), оригинали морају бити 
достављени на увид службенику; 

5. изјаву подносиоца захтева дату пред службеним лицем Градске управе за привреду следеће 
садржине: 
         „ Под пуном, материјалном, кривичном и сваком другом одговорношћу изјављујем: да су подаци 
наведени у захтеву за исплату подстицајних средстава за набавку механизације и у приложеној 
документацији потпуни, тачни, аутентични и одговарају чињеничном стању; да ја, као ни чланови мог 
пољопривредног домаћинства у 2019.години нисмо остварили средства по истом основу за инвестицију 
за коју подносим захтев, тј. да нисмо користили подстицаје по неком другом основу (субвенције, 
подстицаји, донације) односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење 
подстицаја код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и да у овом тренутку 

http://www.kragujevac.rs/


    

немамо поднет захтев за коришћење бесповратних средстава за предметну инвестицију из буџета 
Републике Србије - Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; да подносилац захтева и 
добављач не представљају повезана лица у смисли Закона о јавним набавкама при чему се повезаним 
лицима сматрају: носиоци и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, вaнбрaчни 
пaртнeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвни срoдници у пoбoчнoj линиjи зaкључнo сa трeћим 
стeпeнoм срoдствa, срoдници пo тaзбини дo другoг стeпeнa срoдствa, усвojилaц и усвojeник, лицa 
измeђу кojих je извршeн прeнoс упрaвљaчких прaвa и лицa кoja су пoвeзaнa у смислу зaкoнa кojим сe 
урeђуje пoрeз нa дoбит прaвних лицa; да предметну опрему за коју сам добио подстицај, нећу отуђити 
нити дати другим лицима у закуп у периоду од 3 године од дана исплате подстицајних средстава као и 
да у ћу у истом периоду чувати документацију која се односи на исплату подстицајних средстава; да ћу 
обезбедити потпун и несметан приступ представницима градске управе надлежне за област 
пољопривреде, свакој згради, просторији, опреми, механизацији односно другој имовини и 
документацији у вези са предметом финансијске подршке у року од три године од дана исплате 
подстицајних средстава; да сам сагласан да вратим добијена подстицајна средстава са припадајућом 
законском каматом, укoлико отуђим преметну опрему, а упознат сам и да ће Град покренути судски 
поступак за враћање добијених средстава, уколико их добровољно не вратим у року од 15 дана, од дана 
утврђене неправилности“.                              

  
 IV Захтев са пратећом документацијом предаје се на кружном шалтеру, зграде Управе града 
Крагујевца, са назнаком Градска управа за привреду – Одељење за пољопривреду. 

    
     V Рок за подношење захтева за исплату подстицајних средстава за набавку нове прикључне 

механизације 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 15.11.2019. 
године.   

    Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења. 
 

 VI Детаљне информације могу се добити у Градској управи за привреду - Одељење за 
пољопривреду сваког радног дана, лично или на телефон: 034/306 -189 од 8-15:30 сати. 

http://www.kragujevac.rs/

