
На основу Програма коришћења средстава буџетског Фонда за финансирање 
Програма и планова општине Лајковац у области пољопривреде у 2012- ој години и 
Одлуке  Комисије за праћење реализације Програма буџетског Фонда 
пољопривереде број: 320-4/2012 - 04 од 29.02.2012.године, општинска Управа 
општине Лајковац расписује  
 
 
 

                                     К О Н К У Р С  
 
          ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ   
              ПРОИЗВОДЊЕ У ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ 
 
 
 
ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ МОЖЕ КОНКУРИСАТИ: 
 
 
  1.СТОЧАРСТВО – унапређење и развој 
 
 
    1.1.- Подстицајна средства за генетско унапређење млечног говедарства  
 
Корисници  средстава остварују право на коришћења подстицајних средстава за 
квалитетене приплодне краве које се налазе под контролом овлашћене  Службе за 
селекцију. 
Подстицајна средства утврђују се по грлу за квалитетне приплодне краве које се 
користе у производњи млека на пољопривредном газдинству корисника 
подстицајних средстава. 
Корисници средстава остварују право на најмање 2 а највише 15 грла. 
Да би остварило право на средства за уматичене краве, корисник средстава мора да 
поднесе пријаву на Конкурс са тачним бројем грла за која се тражи субвенција.     
Максимални износ подстицајних средстава по пољопривредном газдинству  је 
150.000,00 динара 
 
    1.2.- Подстицајна средства за подршку набавке основног стада овчарства 
 
 Подстицајна средства могу се користити за набавку најмање  5 приплодних 
јагњади, а највише 10 јагњади и за  1 приплодног овна. 
 Субвенција општине 50% ,а преосталих 50% обезбедили би пољопривредни 
произвођачи 
 Корисници средстава се обавезују да 
      - приплодана грла набављају  код овлашћених организација уз савете надлежне 
селекцијске службе ; 
      - грла морају бити уписана у матичну евиденцију. 
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Максимални износ подстицајних средстава по пољопривредном газдинству  је 
50.000,00 динара. 
 
    1.3.- Подстицајна средства за тов јунади  
 
 Подстицајна средства за тов јунади користиће се за грла сименталске и мешане 
расе телесне масе изнад 160 кг. 
 Корисници средстава остварују право на коришћење подстицајних средстава ако је 
товно грло произведено у сопственом запату, односно купљено и да је провело у 
тову на пољопривредном газдинству корисника средсава најмање 180 дана и исто 
је намењено за производњу меса. 
 Подстицајна средства остварују се једном за период трајања това по грлу у тову и 
у току трајања това. 
 Корисници средстава остварују право на подстицајна средства за најмање 5 грла а 
највише 20 грла у тову. 
 Максималан износ подстицајних средстава по пољопривредном газдинству је 
150.000,00 динара. 
 За грла за која се подноси захтев за подстицајна средства, корисник је обавезан да: 

- достави копију пасоша товног грла и да је грло провело 180 дана у тову у 
пољопривредном газдинству, 

  
 
 
  2. ВОЋАРСТВО - унапређење и развој 
 
    2.1.- Подстицајна средства за подизање и производњу воћних засада  
 
 Програмом се предвиђа подизање засада : 

*коштичавог воћа 
       *јагодичастог воћа 
       *јабучастог воћа 

                    
Субвенција општине 50% ,а преосталих 50% обезбедили би пољопривредни 
произвођачи       
            Корисници средстава остварују право на  подстицајна средства : 
            - ако подижу засад од 100 до 500 стабала коштичавог и јабучастог воћа 
            - ако подижу засад од 1000 до 5000 садница јагодичастог воћа  
Корисници средстава се обавезују да садни материјал набављају код регистрованих 
произвођача који им  издају потребну документацију 

 Уверење о здравственом стању садног материјала 
 Декларацију о квалитету садног материјала 
 Технологија одржавања и неге засада 



 Отпремницу 
 Фискални рачун 

Максимални износ подстицајних средстава је 50.000,00 динара 
 
3. ПОВРТАРСТВО - унапређење и развој 
 

 
            Програм  предвиђа субвенционисање пољопривредних газдинстава за 
набавку: 

 нових пластеника 
 стакленика 
 система за наводњавање 
 неопходне опреме за повртарство 

 
            Износ  подстицајних  средстава  утврђује се у износу од  49 % за набавку и 
реализацију повртарске опреме. Субвенција се остварује једном годишње и 
бесповратна је. Корисник захтева је дужан да поднесе фотокопију: 

 рачуна 
 отпремнице 
 гарантног листа 
 личне карте 
 наменског рачуна 

             Максималан износ подстицајних средстава по кориснику је 100.000,00 
динара. 
 
  
  4. НАБАВКА ХЕРБИЦИДА 
 
    - Подстицајна средства за набавку хербицида за пролећну сетву и пострно 
прскање 
 
Да би остварило право на средства потребно је у пријави на Конкурс навести 
површине  које се третирају. 
  
Субвенција општине 50% ,а преосталих 50% обезбедили би пољопривредни 
произвођачи  
      
 
НАПОМЕНА : 
 
   За Програме овог Конкурса могу се пријавити искључиво регистрована 
пољопривредна газдинства у 2012.-ој години са територије општине Лајковац.  
   Пријаве се преузимају  на писарници општинске управе Општине 
Лајковац ,ул.Омладински трг бр.1 
  
Конкурс је отворен од 01.03.- 01.04.2012.године   
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Конкурс се објављује на званичној интернет презентацији Општине Лајковац 
www.lajkovac.org.rs на локалној радио станици  ЈП РТВ “ПРУГА“ Лајковац и у 
новинском гласилу „Напред “Ваљево 
       Пријаве на конкурс се подносе Буџетском Фонду за финансирање Програма и 
планова општине Лајковац у области пољопривреде. 
       Пријаве поднете после наведеног рока се неће разматрати. 
       Одлуку о корисницима средстава Буџетског Фонда за финансирање Програма и 
планова општине Лајковац у области пољопривреде у 2012.-ој години донеће 
Комисија формирана од стране општинског Већа. 
       Одлука о расподели средстава биће јавно објављена. 
 
 
 
     ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ  И БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА  
        ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНОВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ  
                                       У   ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
              
 
 

http://www.lajkovac.org.rs/

