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302. 
 

На основу члана 60. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали 
Иђош“ број 7/2019), Председник Општине Мали Иђош дана 26.11.2020. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ И КОНТРОЛУ УПРАВЉАЊА 

СРЕДСТВИМА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
Члан 1. 

Именује се Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског 
фонда за пољопривреду и рурални развој општине Мали Иђош у следећем саставу: 

1. Шандор Ороси из Фекетића - председник  
2. Митра Ивеза из Малог Иђоша - члан 
3. Дејан Шкељић из Ловћенца - члан 

Члан 2. 
Административно-техничке послове за потребе Комисије врши Одељење надлежно за 

послове пољопривреде Општинске управе општине Мали Иђош. 
 

Члан 3. 
Ово Решење се објављује у Службеном листу општине Мали Иђош. 

 
Република Србија                                                               Предсеник општине Мали Иђош 
Аутономна покрајина Војводина                                                     Марко Лазић, с.р. 
Председник општине 
Број: 016-1-123/2020-01 
Датум: 26.11.2020. 
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
 
303. 

 
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и 
члана 3. и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће 
општине Мали Иђош дана 26.11.2020. године донело је 

 
ОДЛУКУ  

о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде – 
 

Назив мере: Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, 
вакцина и витамина за одгајиваче говеда, свиња, овце, козе и пчеле 601 

 
Образложење  
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У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, 
бр. 10/13, 142/14 и 103/15), АП и ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на врсте мера које 
нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја.Ова 
мера је у складу са Националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике 
Србије за период 2014–2024.године. На територији општине Мали Иђош говедарство и 
свињарство су сигнификантне гране сточарства.У циљу одрживог развоја ових грана 
потребно је водити рачуна о биолошким и здравственим особинама животиња јер од тога 
зависи њихова продуктивност, а самим тим и одрживост целе производње. 

1. Циљеви мере 

Реализација ове мере позитивно утиче на развој говедарства:  
- подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог произвођача;  
- обезбеђивање услова за уравнотежен развој;  
- повећање броја грла;  
- побољшање здравствених особина животиња;  
- подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз 
повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; 
 - подизање конкурентности пољопривредних газдинстава која имају највише 15 грла говеда 
– старија од 24 месеца или 30 грла крмача 

2. Крајњи корисници 

Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 
3. Економска одрживост 

За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања. 

4. Општи критеријуми за кориснике 

Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: 
 - Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији општине Мали Иђош 
- Корисник мора имати активни статусни број регистрован у регистру ветеринарских 
станица, који је регистрован у општини Мали Иђош. 
- Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мали Иђош; 

5. Специфични критеријуми 

 Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој мери су:  
- потврда надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању грла односно 
стока животиња, не старија од месец дана од дана подношења захтева 
 - рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски документ са таксативним 
навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом издавања у периоду 
од 01.01.2020. године до дана подношења захтева. 

Листа инвестиција у оквиру мере 
Шифра 
Инвестиције 

Назив инвестиције 

601 Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке 
лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда, свиња, овце и 
козе 

 
6. Критеријуми селекције  
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Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 
 

7. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара) 
који се могу преузети на Писарници Општинске управе Мали Иђош.  
 Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници 
http://www.maliidos.com Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део.  
 Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја 
пољопривреде општине Мали Иђош, на Писарници Општинске управе Мали Иђош ул. 
Главна 32. сваког радног дана од 8.00 до 13.00 сати. Конкурс је отворен од 01.12.2020. 
године до 11.12.2020. године.  
 Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 
разматрање.  
 Уз пријаву се подноси и следећа документација:  

1. образац пријаве,  
2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,  
3. извод из регистра пољопривредног газдинства – животиње где се види број 

пријављених стока за 2020. годину или потврда надлежне ветеринарске станице о 
евидентираном бројном стању стоке (не старија од месец дана од дана подношења 
захтева)  

4. фотокопија - рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски 
докуменат са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима 
истих, са датумом издавања у периоду од 01.01.2020. године до дана подношења 
захтева  

5. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте,  
6. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.)  
7. изјава 

 
8. Интензитет помоћи 

Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 12.500,00 динара по 
кориснику. Укупан износ конкурса је 300.000,00 динара. 
 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-59-1/2020-01 
Дана: 26.11.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
304. 
 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и 
члана 3. и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће 
општине Мали Иђош дана 26.11.2020. године донело је 
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ОДЛУКУ  

о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде – 
 Назив мере: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних Газдинстава 101 

 
Образложење 

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава омогућују раст 
конкурентности.Ова мера омогућава да пољопривредна газдинства повећају продуктивности 
и конкурентности као и да унапреде квалитет производње. 

1. Циљеви мере 

Општи циљеви: стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње, 
побољшање продуктивности и квалитета производа, раст конкурентности уз прилагођавање 
захтевима домаћег и иностраног тржишта; усклађивање са правилима ЕУ, њеним 
стандардима, политикама и праксама.. 

2. Крајњи корисници 

Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 
3. Економска одрживост 

За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања. 

4. Општи критеријуми за кориснике 

 Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су:  
- Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији општине Мали Иђош; 
 - Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мали Иђош; 
Корисник мора да има рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски 
докуменат са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са 
датумом издавања у периоду од 01.01.2020. године до дана подношења захтева. 

5. Специфични критеријуми 
У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња прихватљиви 
корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом 
власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 грла квалитетних приплодних 
говеда товних раса, или 5-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 3-100 грла 
квалитетних приплодних крмача. 
 
-Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву, односно 
у власништву члана РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 
5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе. 
 
- У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних 
(са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе прихватљиви корисници су 
пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у 
власништву члана РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 
0,2-100 hа винове лозе  
 
- Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у 
свом власништву, односно у власништву члана РПГ мање од 0,5 hа пластеника или мање 
од 3 hа производње поврћа на отвореном простору 
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6. Листа инвестиција у оквиру мере 

Шифра Назив инвестиције 

 Сектор млеко 

101.1.1 Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда,  
оваца и коза 

 

101.1.2 Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање,  
складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и  
течног стајњака, укључујући инсталацију опреме 

 

101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми,  
укључујући све елементе, материјале и инсталације 

 

101.1.4 Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног  
и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање  
полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; 
 сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење  
течног стајњака; специјализоване приколице за транспорт  
чврстог стајњака, уклјучујући и пратећу опрему за полутечни и  
течни стајњак) 

 

101.1.5 Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и  
напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему  
сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; 
 екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; 
косилице; превртачи сена) 

 

101.1.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање 
животиња 

101.1.7 Опрема за третман папака 

101.1.8 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.1.9 Машине за примарну обраду земљишта 

101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11 Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12 Машине за сетву 

101.1.13 Машине за заштиту биља 
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101.1.14 Машине за убирање односно скидање усева 

101.1.15 Машине за транспорт 

101.1.16 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.1.17 Машине и опрема за наводњавање усева 

 Сектор месо 

101.2.1 Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и  
свиња које се користе за производњу меса 

 

101.2.2 Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање 
чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију 
опреме 

101.2.3 Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног 
стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног 
стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни 
стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализована опрема за 
транспорт чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, резервоари за течни 
стајњак, специјализоване приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног 
стајњака, са одговарајућом опремом), укључујући и пратећу опрему за 
полутечни и течни стајњак) 

101.2.4 Изградња/реконструкција као и опремање објеката за гајење крмача и 
производњу прасади за тов 

101.2.5 Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за  
храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за  
припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану  
сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и  
дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; 
омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.) 

 

101.2.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање 
животиња 

101.2.7 Опрема за третман папака 

101.2.8 Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези 

101.2.9 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.2.10 Машине за примарну обраду земљишта 
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101.2.11 
 

Машине за допунску обраду земљишта 
 

101.2.12 
 

Машине за ђубрење земљишта 
 

101.2.13 Машине за сетву 
 

101.2.14 
 

Машине за заштиту биља 
 

101.2.15 Машине за убирање односно скидање усева 
 

101.2.16 Машине за транспорт 
 

101.2.17 
 

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 
 

101.2.18 Машине и опрема за наводњавање усева 
 

 Сектор воће, грожђе, поврће(укључујући печурке) и цвеће 

101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и 
расадничку производњу 

101.4.3. Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и 
вишегодишњим засадима 

101.4.4. Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада 

101.4.5. Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи у 
заштићеном простору 

101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при 
производњи у заштићеном простору 

101.4.7. Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака 
при производњи у заштићеном простору 

101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом) 

101.4.9. Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу при 
производњи у заштићеном простору 
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101.4.10. Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и 
супстрата при производњи у заштићеном простору 

101.4.11. Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. ђубрење угљен 
диоксидом при производњи у заштићеном простору) 

101.4.12. Набавка бокс палета за транспорт и складиштење производа 

101.4.13. Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа 

101.4.14. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа 

101.4.15. Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа 

101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након 
резидбе воћних врста 

101.4.17. Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију 

101.4.18. Опрема/механизација за заштиту од мраза 

101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21. Машине за ђубрење земљишта 

101.4.22. Машине за сетву 

101.4.23. Машине за садњу 

101.4.24. Машине за заштиту биља 

101.4.25. Машине за убирање односно скидање усева 

101.4.26. Машине за транспорт 

101.4.27. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др) 
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101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 

 Сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско 
биље и др.) 

101.5.1 
 

Машине за примарну обраду земљишта 
 

101.5.2 Машине за допунску обраду земљишта 
 

101.5.3 Машине за ђубрење земљишта 
 

101.5.4 Машине за сетву 
 

101.5.5 Машине за садњу 

101.5.6 Машине за заштиту биља 

101.5.7 Машине за убирање односно скидање усева 

101.5.8 Машине за транспорт 

101.5.9 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева 

 Сектор пчеларство 

101.6.1 Набавка нових пчелињих друштава 

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство 

101.6.3 Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава 

 
7. Критеријуми селекције  

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 

8. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара) 
који се могу преузети на Писарници Општинске управе Мали Иђош.  
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 Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници 
http://www.maliidos.com Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део.  
 Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја 
пољопривреде општине Мали Иђош, на Писарници Општинске управе Мали Иђош ул. 
Главна 32. сваког радног дана од 8.00 до 13.00 сати. Конкурс је отворен од 01.12.2020. 
године до 11.12.2020. године.  
 Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 
разматрање.  
 Уз пријаву се подноси и следећа документација:  

1. образац пријаве,  
2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,  
3. извод из регистра пољопривредног газдинства биљна структура и/или сточни фонд 

животиње где се види број пријављених животиња - грла за 2020. годину или 
потврда надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању животиње - 
грла (не старија од месец дана од дана подношења захтева)  

4. фотокопија - рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски 
докуменат са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима 
истих, са датумом издавања у периоду од 01.01.2020. године до дана подношења 
захтева  

5. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте,  
6. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.)  
7. изјава 

 
9. Интензитет помоћи 

Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 42.000,00 динара по 
кориснику. Укупан износ конкурса је 1.250.000,00 динара. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош              Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                                     Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-59-2/2020-01 
Дана: 26.11.2020. године  
Мали Иђош   

 
 
 

____________________ . ____________________ 
 
305. 
 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и 
члана 3. и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће 
општине Мали Иђош дана 26.11.2020. године донело је 

 
ОДЛУКУ  

о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде – 

 
Назив мере:  Управљање ризицима 104 

Образложење 
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У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, 
бр. 10/13, 142/14 и 103/15), ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на Обнављање 
пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним непогодама и 
катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих превентивних активности у виду 
осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње.Ова мера је у 
складу са Националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за 
период 2014–2024.године. На територији општине Мали Иђош имамо учесталу појаву града 
због чега пољопривредници осигуравају своје усеве.Од кључне је важности да 
пољопривредници препознају потребу за разним врстама осигурања, те је стога важно 
субвенционисати пољопривредна осигурања. 

1. Циљеви мере 

Реализација ове мере позитивно утиче на економски и социјални развој руралне средине: 
 - подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог произвођача; 
 - боље коришћење расположивих ресурса; 
 - подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз 
повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава. 

2. Крајњи корисници  

Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 
3. Економска одрживост 

За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања. 

4. Општи критеријуми за кориснике 

 Општи критеријуми за кориснике по овој мери:  
- Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији општине Мали Иђош 
 - Предмет осигурања се налази на територији општине Мали Иђош 
- Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мали Иђош 

5. Специфични критеријуми  

Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: 
 - Закључен уговор о осигурању са осигуравајућом организацијом , 
- Потврда осигуравајуће организације о износу премије осигурања без урачунатог пореза, 
која доспева за наплату у 2020-оg години у периоду од 01.01.2020.до 31.12.2020. године 

6. Листа инвестиција у оквиру мере 

Шифра Назив инвестиције 

104.3 Осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 
животиња 

7. Критеријуми селекције 

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 

8. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара) 
који се могу преузети на Писарници Општинске управе Мали Иђош.  
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 Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници 
http://www.maliidos.com Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део.  
 Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја 
пољопривреде општине Мали Иђош, на Писарници Општинске управе Мали Иђош ул. 
Главна 32. сваког радног дана од 8.00 до 13.00 сати. Конкурс је отворен од 01.12.2020. 
године до 11.12.2020. године.  
 Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 
разматрање.  
 Уз пријаву се подноси и следећа документација:  

1. образац пријаве,  
2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,  
3. Потврда осигуравајуће организације о износу премије осигурања без урачунатог 
пореза, која доспева за наплату у 2020-оg години у периоду од 01.01.2020.до 
31.12.2020. године 
5. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.)  
6. изјава 

 
9. Интензитет помоћи 

Интензитет помоћи за полисе осигурања од штета на усевима, плодовима, вишегодишњим 
засадима, расадницима и животињама износи 40 %од висине премије осигурања без 
урачунатог пореза на премију, а највише до 12.500,00 динара. Укупан износ конкурса је 
250.000,00 динара. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-59-3/2020-01 
Дана: 26.11.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
306. 
 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и 
члана 3. и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће  
општине Мали Иђош дана 26.11.2020. године донело је 
 

ОДЛУКУ  
о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде – 

 
Назив мере: Суфинансирање закупа пијачног простора 602. 

 
Образложење 

 
У општини Мали Иђош релативно је велик број пољопривредних произвођача који своје 
производе продају на пијаци у Малом Иђошу. Неким пољопривредним произвођачима то је 
једини приход коју остваре. Кроз ове мере финансираће се трошкови закупа пијачног 
простора произвођачима општине Мали Иђош. 
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1. Циљеви мере 

Циљ мере је олакшање могућности присутности на локалним пијачним тезгама кроз 
покривање дела трошкова годишњег пијачног простора. 

2. Крајњи корисници 

Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 
3. Економска одрживост 

За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања. 

4. Општи критеријуми за кориснике 

- Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији општине Мали Иђош 
- Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мали Иђош; 

5. Специфични критеријуми 

- Уговор о закупу пијачног простора за 2020.годину. 
- Потврда о измиреним обавезама за закуп пијачног простора за 2020.годину или рачун или 
фискални исечак. 

6. Листа инвестиција у оквиру мере 

Шифра 
Инвестиције 

Назив инвестиције 

603 Суфинансирање закупа пијачног простора 

 
7. Критеријуми селекције  

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 

8. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара) 
који се могу преузети на Писарници Општинске управе Мали Иђош.  
 Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници 
http://www.maliidos.com Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део.  
 Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја 
пољопривреде општине Мали Иђош, на Писарници Општинске управе Мали Иђош ул. 
Главна 32. сваког радног дана од 8.00 до 13.00 сати. Конкурс је отворен од 01.12.2020. 
године до 11.12.2020. године.  
 Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 
разматрање.  
 Уз пријаву се подноси и следећа документација:  

1. образац пријаве,  
2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,  
3. Потврда о измиреним обавезама за закуп пијачног простора за 2020.годину или 
рачун или фискални исечак 
4. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте,  
5. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.)  
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6. изјава 
 

9. Интензитет помоћи 

Интензитет помоћи је 50% од укупних трошкова. Укупан износ конкурса је 350.000,00 
динара. 
 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-59-4/2020-01 
Дана: 26.11.2020. године  
Мали Иђош   
 
 

____________________ . ____________________ 
 
307. 
 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и 
члана 3. и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће 
општине Мали Иђош дана 26.11.2020. године донело је 

 
ОДЛУКУ  

о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде – 
 

Назив мере: Регрес за репродуктивни материјал (вештачко 
осемењавање)101.1 

 
Образложење  

У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, 
бр. 10/13, 142/14 и 103/15), АП и ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на врсте мера које 
нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја.Ова 
мера је у складу са Националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике 
Србије за период 2014–2024.године. На територији општине Мали Иђош говедарство и 
свињарство су сигнификантне гране сточарства.У циљу одрживог развоја ових грана 
потребно је водити рачуна о биолошким и здравственим особинама животиња јер од тога 
зависи њихова продуктивност, а самим тим и одрживост целе производње. 

1. Циљеви мере 

Реализација ове мере позитивно утиче на развој говедарства:  
- подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог произвођача;  
- обезбеђивање услова за уравнотежен развој;  
- повећање броја грла;  
- побољшање здравствених особина животиња;  
- подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз 
повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; 
 - подизање конкурентности пољопривредних газдинстава  
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2. Крајњи корисници 

Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 
3. Економска одрживост 

За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања. 

4. Општи критеријуми за кориснике 

Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: 
 - Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији општине Мали Иђош 
- Корисник мора имати активни статусни број регистрован у регистру ветеринарских 
станица, који је регистрован у општини Мали Иђош. 
- Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мали Иђош; 

5. Специфични критеријуми 

 Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој мери су:  
- Потврда надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању грла (подаци о 
газдинству), не старија од месец дана од дана подношења захтева 
- Рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски докуменат са таксативним 
навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом издавања у периоду 
од 01.01.2020.године до дана подношења захтева. 

6. Листа инвестиција у оквиру мере 

Шифра 
Инвестиције 

Назив инвестиције 

602 Подстицаји - репродукциони материјал за свиње, козе, овце 
и говеда 

7. Критеријуми селекције  

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 

8. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара) 
који се могу преузети на Писарници Општинске управе Мали Иђош.  
 Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници 
http://www.maliidos.com Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део.  
 Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја 
пољопривреде општине Мали Иђош, на Писарници Општинске управе Мали Иђош ул. 
Главна 32. сваког радног дана од 8.00 до 13.00 сати. Конкурс је отворен од 01.12.2020. 
године до 11.12.2020. године.  
 Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 
разматрање.  
 Уз пријаву се подноси и следећа документација:  

1. образац пријаве,  
2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,  
3. Потврда надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању грла 

(подаци о газдинству), не старија од месец дана од дана подношења захтева  
4. фотокопија - рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски 

докуменат са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима 
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истих, са датумом издавања у периоду од 01.01.2020. године до дана подношења 
захтева  

5. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте,  
6. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.)  
7. изјава 

 
9. Интензитет помоћи 

Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 24.000,00 динара по 
кориснику. Укупан износ конкурса је 350.000,00 динара. 
 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-59-5/2020-01 
Дана: 26.11.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
308. 
 
 

На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине 
Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 47/20), Наредбе о проглашењу 
епидемије заразне болести covid-19 („Службени гласник РС“, број 37/20), члана 27а. став 2. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10,101/10,101/11, 
93/12,62/13, 63/13-исправка,108/13,142/14,68/15-др.закон,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19 и 
72/19) и члана 64. став 1. тачка 20. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине 
Мали Иђош“, број 7/19) Општинско веће општине Мали Иђош дана 26.11.2020. године 
донело је 

 
ОДЛУКУ 

О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ ЗА 
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
У ТОКУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком уређују се начини утврђивања висине закупнине за пословне просторе 
у јавној својини Општине Мали Иђош, као и начин измирења обавеза по основу стварних 
трошкова коришћења ових пословних простора који су утврђени уговором о закупу 
пословног простора, почев од месеца децембра 2020. године и за месеце док буде трајала 
ванредна ситација на територији Општине Мали Иђош. 
 

Члан 2. 
 

 Закупцима пословних простора у својини општине Мали Иђош, којима је наредбама 
Општинског штаба за ванредне ситуације или Одлуком Владе Републике Србије, а везано  за 
проглашену епидемију заразне болести КОВИД-19, ограничено обављање делатности за 
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време трајања епидемије и ванредне ситуације, умањује се уговорена закупнина за период 
почев од месеца децембра 2020. године и месеце све док буде трајала ванредна ситуација на 
територији Општине Мали Иђош у износу од 50%. 
 
 

Члан 3. 
 

 Закупци пословних простора из члана 2. ове Одлуке дужни су исплатити пуни износ 
стварних (режијских) трошкова за период почев од месеца децембра 2020. године и месеце 
све док буде трајала ванредна ситација на територији Општине Мали Иђош. 
 
 

Члан 4. 
 

 Закуподавац Општина Мали Иђош је дужна да фактуру за закупнину пословног 
простора у јавној својини Општине Мали Иђош за месец новембар 2020. године обрачуна у 
уговореном износу, као и стварне трошкове, у целости. 
 
 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу 
Општине Мали Иђош“. 
 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-59-6/2020-01                                                               Марко Лазић, с.р. 
Дана: 26.11.2020. године  
Мали Иђош    
 

____________________ . ____________________ 
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302. 
 

Kishegyes község Statútumának 60. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 
sz.) alapján, a polgármester 2020. november 26-án meghozta a következő 

 
VÉGZÉST 

KISHEGYES KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁGI ÉS FALUFEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉSI 
ALAPJA ESZKÖZEINEK ELOSZTÁSÁRA ÉS IRÁNYÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE 

SZOLGÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 

Kinevezzük Kishegyes Község Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapja 
eszközeinek elosztására és irányításának ellenőrzésére szolgáló bizottságot a következő 
összetételben: 

1. Oroszi Sándor Bácsfeketehegyről – elnök 
2. Mitra Iveza Kishegyesről – tag 
3. Dejan Škeljić Szeghegyről– tag 

2. szakasz 
 
A bizottság munkájához szükséges adminisztratív –technikai ügyleteket Kishegyes község 

Községi közigazgatásának mezőgazdasági ügyletekkel foglalkozó osztálya végzi. 
 

3. szakasz 
 
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 

 
Szerb Köztársaság                                                                                          Marko Lazić, s.k. 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                                      polgármester 
Községi elnök                                             
Szám: 016-1-123/2020-01 
Kelt: 2020. 11.26-án 
Kishegyes 
  

____________________ . ____________________ 
 
303. 
  

 
A mezőgazdasági és falufejlesztési ösztönzésekről szóló törvény 13.szakasza (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 10/2013-egy., 142/2014, 103/2015 és 101/2016 szám) és  Kishegyes község 
Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának megalapításáról szóló határozat 3. és 8. 
szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi 
Tanácsa 2020. november 26-án meghozta a 
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HATÁROZATOT  
a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló pályázat kiírásáról– 

 
Az intézkedés elnevezése: állatorvosi szolgáltatások és gyógyszerek, védőoltások és vitaminok 
beszerzési költségeinek társfinanszírozása, marha-, sertés -, juh -, kecske- és méhtenyésztők 

részére 601 
 

Indoklás 
 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési ösztönzésekről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 
10/13, 142/14 és 103/15 sz) összhangban, az AT és a helyi önkormányzati egységek olyan 
intézkedéseket  állapíthatnak meg, amelyek nincsenek előirányozva a közvetlen fizetéssel járó 
intézkedések és a vidékfejlesztést célzó intézkedések keretében. Ez az intézkedés összhangban áll 
a Szerb Köztársaság 2014-2024 közötti időszakra előirányzott Nemzeti Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Stratégiájával. Kishegyes község területén a szarvasmarha- és sertéstenyésztés az 
állattenyésztés meghatározó ágazatai. Ezen ágazatok fenntartható fejlődésének biztosítása 
érdekében számot kell vezetni az állatállomány biológiai és egészségügyi tulajdonságairól, mert 
ettől függ produktivitásuk, ezzel együtt pedig az egész termelés/tenyésztés fenntarthatósága.  
 

1. Az intézkedés célkitűzései 

A jelen intézkedés megvalósítása pozitívan hat a szarvasmarha-tenyésztés fejlődésére: 

 - növeli a termelés versenyképességét és megteremti a piacilag versenyképes termelőt; 

 - biztosítja a kiegyensúlyozott fejlődés feltételeit; 

 - a jószágszám növelése; 

 - az állatok egészségügyi tulajdonságainak javítása;  

- az életszínvonal növelése a vidéki környezetben és a mezőgazdasági termelők vonatkozásában a 
gazdaságok bevételeinek növelése és stabilitásának biztosítása útján 

 - a versenyképesség növelése azon gazdaságok esetében, amelyek legtöbb 15, 24 hónapnál 
idősebb szarvasmarhával, illetve 30 anyakocával rendelkeznek 

2. Végső felhasználók 
Az intézkedés végső felhasználói bejegyzett mezőgazdasági termelők 

3. Gazdasági fenntarthatóság  
Ezen intézkedés megvalósításához nem szükséges a befektetés gazdasági 
fenntarthatóságáról szóló üzleti terv vagy projektum benyújtása  

4. Általános feltételek a felhasználók részére 

Jelen intézkedéshez kapcsolódóan a felhasználók részére az általános feltételek a 
következők:  
- A felhasználónak a gazdaságok nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú gazdasággal kell 
rendelkeznie, amely gazdaság a Kishegyes község területén van.  
- A felhasználónak az állatorvosi állomás nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú 
udvarszámmal kell rendelkeznie, amely udvarszám a kishegyesi község területén van 
bejegyeztetve.  
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- A felhasználó lakóhelye és termelése Kishegyes község területén van. 
 

5. Különleges feltételek 

 A jelen intézkedéshez kapcsolódó eszközök felhasználásának különleges feltételei: 
- Az illetékes állatorvosi állomás bizonylata a jószágállomány nyilvántartásba vett számbeli 
állapotáról (adatok a gazdaságról), amely a kérelem beadásának napján nem lehet egy hónapnál 
régebbi.  
- Számla, nyugta vagy egyéb, hiteles pénzügyi dokumentum fénymásolata, amely tételszerűen 
felsorolja a szolgáltatásokat, illetve javakat és azok árát, 2020. 01. 01-től a kérelem benyújtásának 
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. 

Az intézkedés keretében elfogadható beruházások 
A beruházás 
kódszáma 

A beruházás megnevezése 

601 Az állatorvosi szolgáltatások és gyógyszerek, védőoltások és 
vitaminok beszerzési költségeinek társfinanszírozására 
mezőgazdasági gazdaságok részére sertés -, juh -, marha - és méh 
ágazatok tenyésztői részére 

 
6. A kiválasztás feltételei 

A kiválasztás kritériumait a jelen intézkedés végrehajtása alkalmával nem alkalmazzák, 
hanem az eszközöket a hiánytalanul beérkező pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják 
jóvá, az előirányzott pénzeszközök elfogytáig.  
 

7. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ 
JELENTKEZÉS ÁTADÁSA 

  A pályázat résztvevői érdeklődésüket a jelentkezési lap (űrlap) átadásával fejezik ki, amelyet 
Kishegyes Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában vehetnek át.  
 A pályázat és a teljes dokumentáció megjelent a község honlapján is (www.maliidos.com). A 
jelentkezési lapot jelen Pályázat mellett kinyomtatták és annak szerves részét képezi. 
  A jelentkezési lapokat a szükséges pályázati dokumentációval együtt Kishegyes község 
Mezőgazdaságfejlesztési Bizottságához kell benyújtani a kishegyesi Községi Közigazgatási 
Hivatal iktatójában, Fő utca 32.. szám alatt, munkanapokon 8:00 és 13:00 óra között. A pályázatra 
2020.12.01 és 2020.12.11. között lehet jelentkezni.  
 A határidőn túl átadott és a nem komplett dokumentációval ellátott pályázatokat nem veszik 
figyelembe.  
 A jelentkezési lap mellé az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:  
1. a jelentkezési űrlapot  
2. a mezőgazdasági gazdaság aktív státusáról szóló bizonylat fénymásolatát,  
3. Az illetékes állatorvosi állomás bizonylata a jószágállomány nyilvántartásba vett számbeli 
állapotáról (adatok a gazdaságról), amely a kérelem beadásának napján nem lehet egy hónapnál 
régebbi.  
4. számla, nyugta vagy egyéb, hiteles pénzügyi dokumentum fénymásolata, amelytételszerűen 
felsorolja a szolgáltatásokat, illetve javakat és azok árát, 2020. 01. 01-től a kérelem benyújtásának 
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan.  
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5. a személyi igazolvány fénymásolata vagy a személyi igazolványról leolvasott, kinyomtatott 
adatok,  
6. a folyószámlaszám fénymásolata (bankkártya, stb.)  
7. nyilatkozat 
 

8. A támogatás intenzitása 

A támogatás összege az összköltségek 100 százaléka, de felhasználónként legfeljebb 
12.500,00. A pályázat teljes keretösszege 300.000,00 dinár.  

 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazić, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-59-1/2020-01 
Kelt: 2020.11.26-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
304. 
 
A mezőgazdasági és falufejlesztési ösztönzésekről szóló törvény 13.szakasza (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 10/2013-egy., 142/2014, 103/2015 és 101/2016 szám) és  Kishegyes község 
Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának megalapításáról szóló határozat 3. és 8. 
szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi 
Tanácsa 2020. november 26-án meghozta a 

 
HATÁROZATOT  

a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló pályázat kiírásáról– 
 

Az intézkedés elnevezése: Mezőgazdasági gazdaságok természeti vagyonába történő 
beruházás 101 

 
Indoklás 

A mezőgazdasági gazdaságok természeti vagyonába való beruházások lehetővé teszik a 
versenyképesség növekedését. Ez az intézkedés lehetővé teszi, hogy a mezőgazdasági gazdaságok 
növeljék a termelékenységet és a versenyképességet, valamint javítsák a termékeik minőségét. 
 

1.Az intézkedés célja 
Általános célok: a mezőgazdasági gazdaságok bevételeinek stabilizálása, a termelés növelése, a 
termelékenység és a termékek minőségének javítása; a termelés versenyképességének növelése a 
hazai és külföldi piaci feltételekhez igazítva; az EU szabályaival, szabványaival, politikájával és 
gyakorlataival való összhangba hozása. 

 
2. Végső felhasználók 

Az intézkedés végső felhasználói bejegyzett mezőgazdasági termelők 
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3. Gazdasági fenntarthatóság  
Ezen intézkedés megvalósításához nem szükséges a befektetés gazdasági 
fenntarthatóságáról szóló üzleti terv vagy projektum benyújtása  
 

4. Általános feltételek a felhasználók részére 

 A jelen intézkedésből származó eszközök felhasználásának általános feltételei a következők: 
- A felhasználónak a gazdaságok nyilvántartásába bejegyzett, aktív státussal rendelkező, 
Kishegyes Község területén található gazdasággal kell rendelkeznie, 
- A felhasználó lakhelye és termelése Kishegyes Község területén van 
 

5. Külön feltételek 
- Minőségi tenyészállatok megvásárlása esetén a támogatható kedvezményezettek olyan 
mezőgazdasági gazdaságok, amelyek a beruházás végén egy RPG-tag saját tulajdonában vagy 
tulajdonában vannak: 3-100 fejes tenyésztett szarvasmarha, vagy 5-300 minőségi juhfajta. kecskék, 
vagy 3-100 minőségi tenyészkocák. 
 
- A kedvezményezettek egy RPG tag tulajdonában lévő mezőgazdasági gazdaságok: kevesebb 
mint 2 
hektár bogyós gyümölcs, komló; vagy kevesebb, mint 5 hektár más gyümölcs, vagy 0,1-50 hektár 
virág, vagy 0,2-100 hektár szőlő. 
 
- Az új vagy a meglévő gyümölcsösök és szőlőültetvények megújítása esetén a támogatható 
felhasználók olyan mezőgazdasági gazdaságok, amelyek a beruházás végén rendelkeznek vagy egy 
RPG tag tulajdonában vannak: 0,1-50 ha a gyümölcsös, komló, bogyósgyümölcs, 0,3-100 ha egyéb 
gyümölcsöt, 0,2-100 ha szőlőt 
 
- A kedvezményezettek olyan mezőgazdasági gazdaságok, amelyek a beruházás végére 
rendelkezésükre áll, 0,5 hektárnál kevesebb zárt rendszerű, vagy nyitott térben kevesebb, mint 3 
hektárnyi zöldségtermelés tulajdonában állnak. 
 
6. Az intézkedés keretében elfogadható beruházások 

kód a beruházás megnevezése 

 Tejtermelés ágazata 

101.1.1 A tejelő fajták minőségi tenyésztési egyedeinek beszerzése: szarvasmarha, 
juhok és kecskék 

 

101.1.2 Kapacitásépítés gyűjtés, feldolgozás, csomagolás, 
szilárd trágya, félig folyékony és 
folyékony trágya, beleértve a berendezések telepítését 

 

101.1.3 Berendezések beszerzése tej fejésére, hűtésére és tárolására a gazdaságban, 
beleértve az összes elemet, anyagot és felszerelést 

 

101.1.4 Gépek és berendezések beszerzése szilárd, félig folyékony anyagok kezeléséhez és 
 szállításához. Valamint  folyékony trágya (trágyaszállítók; keverőberendezések 
félig folyékony és folyékony trágya; tartályürítő szivattyúk; 
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 elválasztók félfolyékony és folyékony trágyához; speciális szállító pótkocsik 
beszerzése 

 

101.1.5 Gépek és berendezések állati takarmányok előállításához, takarmányozáshoz és 
állati takarmányelőkészítők (darálók és turmixgépek / keverők az előállításhoz) 
takarmány; Berendezések és adagolók tömény takarmányhoz; 
szállítószalagok; keverék pótkocsik és adagolók ömlesztett takarmányhoz;  
adagolók; ivók; bálázók; bálacsomagolók és takarmány betakarítók; fűkasza;  
rendkészítő) 

 

101.1.6 Állatok méréséhez mérlegek, mázsák, rakodó és kirakodó rámpák 

101.1.7 hőkezelő berendezések 

101.1.8 Berendezések rögzített kerítésekhez és elektromos kerítések legelők / rétek számára 

101.1.9 Elsődleges talajművelő gépek 

101.1.10 Gépek további talajműveléshez 

101.1.11 Talajműtrágya gépek 

101.1.12 Vetőgépek 

101.1.13 Növényvédelmi gépek 

101.1.14 Növényi betakarító vagy kirakodó gépek 

101.1.15 szállítógépek 

101.1.16 Egyéb berendezések beszerzése (pl.: GPS navigáció stb.) 

101.1.17 Növényi öntöző gépek és berendezések 

 Húshasznú tenyészállatok ágazata 

101.2.1 Minőségi szarvasmarha -, juh -, kecskefélék és beszerzése továbbtenyésztés céljából 
hústermelésre használt sertések 
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101.2.2 Szilárd trágya, félig folyékony és folyékony trágya összegyűjtésére, kezelésére, 
csomagolására, tárolására és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények kiépítése, 
beleértve a berendezések felszerelését ezen épületekhez 

101.2.3 Gépek és berendezések szilárd, félfolyékony és folyékony trágya kezelésére és 
szállítására (trágyaszállító szállítóeszközök; félig folyékony és folyékony trágya 
keverésére szolgáló eszközök; tartályok tartályok ürítésére; szeparátorok félfolyékony 
és folyékony trágyához; gépek folyékony trágya feltöltésére; speciális berendezések 
szilárd trágya szállítására , folyékony trágya tartályok, speciális pótkocsik szilárd / 
félig folyékony / folyékony trágya szállítására, megfelelő felszereléssel), beleértve a 
félig folyékony és folyékony trágya kiegészítő berendezéseit) 

101.2.4 Kocák tenyésztésének és hízó malacok előállításának létesítésére/ rekonstrukciója, 
valamint az ehhez tartozó eszközök és felkeszerelések beszerzése 

101.2.5 Gépek és berendezések állati takarmány tárolásához és előállításához 
állatok etetése és itatása (darálók és turmixgépek / keverők 
takarmánykészítés; berendezések és adagolók koncentrált 
takarmány; elszívók; szállítószalagok; mix pótkocsik és 
ömlesztett adagolók; adagolók; ivók; bálázók; 
bála csomagolók és takarmány betakarítók; rendkészítő stb.) 

 

101.2.6 Állatok méréséhez mérlegek, mázsák, rakodó és kirakodó rámpák 

101.2.7 Hőkezelő berendezések 

101.2.8 Tyúkok elhelyezésére szolgáló berendezések, speciális / speciálisan felszerelt 
ketrecek 

101.2.9 Berendezések rögzített kerítésekhez és elektromos kerítések legelők / rétek számára 

101.2.10 Elsődleges talajművelő gépek 
 

101.2.11 
 

Gépek további talajműveléshez 
 

101.2.12 
 

Műtrágya szóró gépek 
 

101.2.13 Vetőgépek 
 

101.2.14 
 

Növényvédelemhez szükséges gépek 
 

101.2.15 Növényi betakarító vagy kirakodó gépek 
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101.2.16 Szállítógépek 
 

101.2.17 
 

Egyéb berendezések beszerzése (pl.: GPS navigáció stb.) 
 

101.2.18 Növényi öntöző gépek és berendezések 
 

 Gyümölcs-, szőlő-, zöldségfélék (beleértve a gombák) és a virágok 
termesztésének ágazatai 

101.4.1. Új évelő vagy meglévő (megtisztító és felnevelő) évelő gyümölcsösök, komló és 
szőlő megújítása 

101.4.2. Üvegházak emelése és felszerelése zöldség-, gyümölcs-, virág- és faiskolai 
termeléshez 

101.4.3. Jégeső elleni védelmi hálók felállítása, beszerzése és felszerelése gyümölcsösökben 
és évelő ültetvényekben 

101.4.4. Huzalkerítések felállítása / beszerzése az évelő növények körül 

101.4.5. A növények mesterséges beporzásához szükséges berendezések beszerzése a zárt 
területen történő termelés során 

101.4.6. Berendezések és eszközök beszerzése a növények további megvilágításához és 
árnyékolásához a zárt területen történő termelés során 

101.4.7. A talajelőkészítéshez szükséges eszközök és eszközök, valamint a növények 
termesztéséhez szükséges szubsztrát beszerzése a zárt területen történő termelés során 

101.4.8. Berendezések és eszközök vetéshez, ültetéshez és mulcsozáshoz (fóliával) 

101.4.9. Védett területen történő gyártás során hidroponikus termeléshez szükséges 
berendezések és eszközök beszerzése 

101.4.10. Növényvédelemhez, valamint a talaj és az aljzat sterilizálásához szükséges 
berendezések és eszközök beszerzése védett területen történő gyártás során 

101.4.11. Berendezések beszerzése szén-dioxid-dúsításhoz (úgynevezett szén-dioxid-trágyázás 
védett területen történő gyártás során) 

101.4.12. Dobozos raklapok beszerzése termékek szállítására és tárolására 

101.4.13. Berendezések beszerzése - tisztító és mosó termékek 
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101.4.14. Berendezés beszerzése a termékek betakarításához, válogatásához és kalibrálásához 

101.4.15. Berendezések beszerzése - termékcsomagolás és jelölés 

101.4.16. Berendezés beszerzése a gyümölcsfajok metszése utáni kezeléséhez, aprításhoz, 
daraboláshoz és maradványok eltávolításához 

101.4.17. Szellőző berendezések és kényszerített szellőztető berendezések 

101.4.18. Fagyvédő berendezések / gépek 

101.4.19. Elsődleges talajművelő gépek 

101.4.20. Gépek további talajműveléshez 

101.4.21. Talajműtrágya gépek 

101.4.22. Vetőgépek 

101.4.23. Ültetőgépek 

101.4.24. Növényvédelmi gépek 

101.4.25. Növényi betakarító vagy kirakodó gépek 

101.4.26. Szállító gépek 

101.4.27. Egyéb berendezések beszerzése (GPS navigáció stb.) 

101.4.28. Növényi öntöző gépek, eszközök és berendezések 

 Ágazati egyéb növények (gabonafélék, ipari, aromás és fűszernövények stb.) 

101.5.1 
 

Elsődleges talajművelő gépek 
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101.5.2 Gépek további talajműveléshez 
 

101.5.3 Talajműtrágya gépek 
 

101.5.4 Vetőgépek 
 

101.5.5 Ültetőgépek 

101.5.6 Növényvédelmi gépek 

101.5.7 Növényi betakarító vagy kirakodó gépek 

101.5.8 Szállító gépek 

101.5.9 Egyéb berendezések beszerzése (GPS navigáció stb.) 

101.5.10 Növényi öntöző gépek és berendezések 

 Méhészeti ágazat 

101.6.1 Új méhcsaládok beszerzése 

101.6.2 Méhészeti felszerelések beszerzése 

101.6.3 Járművek és pótkocsik beszerzése méhcsaládok szállítására 

6. A kiválasztás feltételei 
A kiválasztás kritériumait a jelen intézkedés végrehajtása alkalmával nem alkalmazzák, 
hanem az eszközöket a hiánytalanul beérkező pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják 
jóvá, az előirányzott pénzeszközök elfogytáig.  
 

7. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ 
JELENTKEZÉS ÁTADÁSA 

  A pályázat résztvevői érdeklődésüket a jelentkezési lap (űrlap) átadásával fejezik ki, amelyet 
Kishegyes Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában vehetnek át.  
 A pályázat és a teljes dokumentáció megjelent a község honlapján is (www.maliidos.com). A 
jelentkezési lapot jelen Pályázat mellett kinyomtatták és annak szerves részét képezi. 
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  A jelentkezési lapokat a szükséges pályázati dokumentációval együtt Kishegyes község 
Mezőgazdaságfejlesztési Bizottságához kell benyújtani a kishegyesi Községi Közigazgatási 
Hivatal iktatójában, Fő utca 32. szám alatt, munkanapokon 8:00 és 13:00 óra között. A pályázatra 
2020.12.01 és 2020.12.11. között lehet jelentkezni.  
 A határidőn túl átadott és a nem komplett dokumentációval ellátott pályázatokat nem veszik 
figyelembe.  
 A jelentkezési lap mellé az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:  
1. a jelentkezési űrlapot  
2. a mezőgazdasági gazdaság aktív státusáról szóló bizonylat fénymásolatát,  
3. a mezőgazdasági gazdaság bejegyzéséről szóló kivonat amelyen látható a bejelentett állomány 
száma és/vagy a termelt növénykultúra a 2020-as évben vagy az illetékes állatorvosi állomás 
bizonylata a az állomány nyilvántartásba vett számbeli állapotáról (adatok a gazdaságról), amely a 
kérelem beadásának napján nem lehet egy hónapnál régebbi,  
4. számla, nyugta vagy egyéb, hiteles pénzügyi dokumentum fénymásolata, amelytételszerűen 
felsorolja a szolgáltatásokat, illetve javakat és azok árát, 2020. 01. 01-től a kérelem benyújtásának 
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan.  
5. a személyi igazolvány fénymásolata vagy a személyi igazolványról leolvasott, kinyomtatott 
adatok,  
6. a folyószámlaszám fénymásolata (bankkártya, stb.)  
7. nyilatkozat 
 

8. A támogatás intenzitása 
 
A támogatás összege az összköltségek 100 százaléka, de felhasználónként legfeljebb 
42.000,00 dinár. A pályázat teljes keretösszege 1.250.000,00 dinár.  

 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazić, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-59-2/2020-01 
Kelt: 2020.11.26-án 
Kishegyes 

 
____________________ . ____________________ 

 
305. 
 
A mezőgazdasági és falufejlesztési ösztönzésekről szóló törvény 13.szakasza (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 10/2013-egy., 142/2014, 103/2015 és 101/2016 szám) és  Kishegyes község 
Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának megalapításáról szóló határozat 3. és 8. 
szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi 
Tanácsa 2020.november 26-án meghozta a 

 
HATÁROZATOT 

a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló pályázat kiírásáról– 
 

Az intézkedés elnevezése: Kockázatkezelés 104 
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Indoklás 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési ösztönzésekről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye 
10/13, 142/14 és 103/15) összhangban az AT és a helyi önkormányzati egységek állapíthatnak 
olyan intézkedéseket, amelyek azokra az intézkedésekre vonatkoznak, amelyek nincsenek 
előirányozva a közvetlen fizetéssel járó intézkedések és a vidékfejlesztést célzó intézkedések 
keretében. Ez az intézkedés összhangban áll a Szerb Köztársaság 2014-2024 közötti időszakra 
előirányzott Nemzeti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Stratégiájával. Kishegyes község 
területén a szarvasmarha- és sertéstenyésztés az állattenyésztés meghatározó ágazatai. Ezen 
ágazatok fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében számot kell vezetni az állatállomány 
biológiai és egészségügyi tulajdonságairól, mert ettől függ produktivitásuk, ezzel együtt pedig az 
egész termelés/tenyésztés fenntarthatósága.  

 
1. Az intézkedés célkitűzései 

A jelen intézkedés realizálása pozitívan hat a vidéki környezet gazdasági és szociális fejlődésére: 
- a termelés versenyképességének növelése és a piacilag fenntartható termelő létrehozása; 
- a rendelkezésre álló tartalékok jobb kihasználása; 
- az életszínvonal növelése a vidéki környezetben és a mezőgazdasági termelők 

vonatkozásában a gazdaságok bevételeinek növelése és stabilitásának biztosítása útján 
 

2. Végső felhasználók 

Az intézkedés végső felhasználói a bejegyzett mezőgazdasági termelők. 
3. Gazdasági fenntarthatóság  

 
Ezen intézkedés megvalósításához nem szükséges a befektetés gazdasági fenntarthatóságáról szóló 
üzleti terv vagy projektum benyújtása  

4. Általános feltételek a felhasználók részére 
A jelen intézkedéshez kapcsolódóan a felhasználók részére az általános feltételek a következők: 
- a felhasználónak a Gazdaságok Nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú gazdasággal kell 
rendelkeznie, amely gazdaság Kishegyes község területén van. 
- a biztosítás tárgya Kishegyes község területén van 
- a felhasználó lakóhelye és termelése Kishegyes község területén van; 
 

5. Különleges feltételek 

A jelen intézkedéshez kapcsolódó eszközök felhasználásának különleges feltételei: 
- a biztosítási szervezettel megkötött biztosítási szerződés, 
 - a biztosító szervezet bizonylata a biztosítási díj összegéről, a rászámolt adó nélkül, 
amely megfizetési esedékessége a 2020. évre, a 2020. 01. 01. és 2020. 12. 31. közötti 
időszakra esik 
 

6. Az intézkedés keretében elfogadható beruházások 
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kód a beruházás megnevezése 

104.3 Növények -, gyümölcsök-, évelő növények-, faiskolák - és állatok 
biztosítása 

 
7. A kiválasztás feltételei 

A kiválasztás kritériumait a jelen intézkedés végrehajtása alkalmával nem alkalmazzák, 
hanem az eszközöket a hiánytalanul beérkező pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják 
jóvá, az előirányzott pénzeszközök elfogytáig.  
 

8. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ 
JELENTKEZÉS ÁTADÁSA 

  A pályázat résztvevői érdeklődésüket a jelentkezési lap (űrlap) átadásával fejezik ki, amelyet 
Kishegyes Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában vehetnek át.  
 A pályázat és a teljes dokumentáció megjelent a község honlapján is (www.maliidos.com). A 
jelentkezési lapot jelen Pályázat mellett kinyomtatták és annak szerves részét képezi. 
  A jelentkezési lapokat a szükséges pályázati dokumentációval együtt Kishegyes község 
Mezőgazdaságfejlesztési Bizottságához kell benyújtani a kishegyesi Községi Közigazgatási 
Hivatal iktatójában, Fő utca 32.. szám alatt, munkanapokon 8:00 és 13:00 óra között. A pályázatra 
2020.12.01 és 2020.12.11. között lehet jelentkezni.  
 A határidőn túl átadott és a nem komplett dokumentációval ellátott pályázatokat nem veszik 
figyelembe.  
 A jelentkezési lap mellé az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:  
1. a jelentkezési űrlapot  
2. a mezőgazdasági gazdaság aktív státusáról szóló bizonylat fénymásolatát,  

3. a biztosító szervezet bizonylata a biztosítási díj összegéről, a rászámolt adó nélkül, amely 
megfizetési esedékessége a 2020. évre, a 2020. 01. 01. és 2020. 12. 31. közötti időszakra esik 
4. a személyi igazolvány fénymásolata vagy a személyi igazolványról leolvasott, kinyomtatott 
adatok,  
5. a folyószámlaszám fénymásolata (bankkártya, stb.)  
6. nyilatkozat 
 

9. A támogatás nagysága 

A támogatás összege a növények -, gyümölcsök-, évelő növények-, faiskolák - és állatok 
biztosításának az összköltségek 40 százaléka, de felhasználónként legfeljebb 12.500,00 dinár. A 
pályázat teljes keretösszege 250.000,00 dinár 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazić, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-59-3/2020-01 
Kelt: 2020.11.26-án 
Kishegyes 
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306. 
 

A mezőgazdasági és falufejlesztési ösztönzésekről szóló törvény 13.szakasza (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 10/2013-egy., 142/2014, 103/2015 és 101/2016 szám) és  
Kishegyes község Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának megalapításáról 
szóló határozat 3. és 8. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, 
Kishegyes község Községi Tanácsa 2020.november 26-án meghozta a 

 
HATÁROZATOT 

a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló pályázat kiírásáról– 
 

A rendelkezés megnevezése: A piaci standok bérletének társfinanszírozása 602. 
 

Indoklás 
Kishegyes község területén viszonylag nagy azoknak a mezőgazdasági termelőknek a száma, akik 
a termékeiket a községi piacokon értékesítik. Egyes mezőgazdasági termelők számára ez jelenti az 
egyedüli bevételt. Ezen intézkedés által Kishegyes község termelői számára finanszírozásra 
kerülnek a piaci standok bérlésének költségei. 

1. Az intézkedés célja 

Az intézkedés célja, hogy megkönnyítse a piaci standokon való jelenlétet azáltal, hogy az éves 
piactéri bérlés költségének egy részét fedezi. 

2. Végső felhasználók 

Az intézkedés végső felhasználói a bejegyzett mezőgazdasági termelők.. 
3. Gazdasági fenntarthatóság  

Ezen intézkedés megvalósításához nem szükséges a befektetés gazdasági fenntarthatóságáról szóló 
üzleti terv vagy projektum benyújtása. 

4. Általános feltételek a felhasználók részére  
- A felhasználónak a gazdaságok nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú gazdasággal kell 
rendelkeznie, amely gazdaság Kishegyes község területén van. 
- A felhasználó lakóhelye és termelése Kishegyes község területén van. 
 

5. Különleges feltételek 

- A piaci terület bérletéről szóló szerződés a 2020-es évre 
- Bizonylat a piaci standok bérlésével kapcsolatos kötelezettségek kifizetéséről a 2020- as évet 
illetően, vagy számla vagy nyugta. 
 
 
 
 

6. Az intézkedés keretében elfogadható beruházások 
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a beruházás 
kódja 

A beruházás megnevezése 

603 A piaci helyek bérletének társfinanszírozása 

 
7. A kiválasztás feltételei 

A kiválasztás kritériumait a jelen intézkedés végrehajtása alkalmával nem alkalmazzák, hanem 
azeszközöket a hiánytalanul beérkező pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, az 
előirányzott pénzeszközök elfogytáig. 
6. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ 
JELENTKEZÉS ÁTADÁSA 
 • A pályázat résztvevői érdeklődésüket a jelentkezési lap (űrlap) átadásával fejezik ki, amelyet 
Kishegyes Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában vehetnek át.  
• A pályázat és a teljes dokumentáció megjelent a község honlapján is (www.maliidos.com). A 
jelentkezési lapot jelen Pályázat mellett kinyomtatták és annak szerves részét képezi. 
 • A jelentkezési lapokat a szükséges pályázati dokumentációval együtt Kishegyes község 
Mezőgazdaságfejlesztési Bizottságához kell benyújtani a kishegyesi Községi Közigazgatási 
Hivatal iktatójában, Fő utca 32. szám alatt, munkanapokon 8:00 és 13:00 óra között. A pályázatra 
2020.12.01 és 2020.12.11. között lehet jelentkezni.  
• A határidőn túl átadott és a nem komplett dokumentációval ellátott pályázatokat nem veszik 
figyelembe.  
• A jelentkezési lap mellé az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:  

1. a jelentkezési űrlapot  
2. a mezőgazdasági gazdaság aktív státusáról szóló bizonylat fénymásolatát,  
3. Bizonylat a piaci standok bérlésével kapcsolatos kötelezettségek kifizetéséről a 2020- 
as évet illetően, vagy számla vagy nyugta. 
4. a személyi igazolvány fénymásolata vagy a személyi igazolványról leolvasott, 
kinyomtatott adatok,  
5. a folyószámlaszám fénymásolata (bankkártya, stb.)  
6. nyilatkozat 
 

8. A támogatás intenzitása 

A támogatás összege az összköltség 50 százaléka. A pályázat teljes keretösszege 350.000,00 
dinár. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazić, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-59-4/2020-01 
Kelt: 2020.11.26-án 
Kishegyes 
  

____________________ . ____________________ 
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307. 
A mezőgazdasági és falufejlesztési ösztönzésekről szóló törvény 13.szakasza (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 10/2013-egy., 142/2014, 103/2015 és 101/2016 szám) és  Kishegyes község 
Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának megalapításáról szóló határozat 3. és 8. 
szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi 
Tanácsa 2020.november 26-án meghozta a 

 
HATÁROZATOT 

a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló pályázat kiírásáról– 
 

A rendelkezés megnevezése: Szaporítóanyagok költségeinek megterítése 
(mesterséges megtermékenyítés) 101.1 

 
Indoklás 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési ösztönzésekről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye 
10/13, 142/14 és 103/15) összhangban az AT és a helyi önkormányzati egységek állapíthatnak 
olyan intézkedéseket, amelyek azokra az intézkedésekre vonatkoznak, amelyek nincsenek 
előirányozva a közvetlen fizetéssel járó intézkedések és a vidékfejlesztést célzó intézkedések 
keretében. Ez az intézkedés összhangban áll a Szerb Köztársaság 2014-2024 közötti időszakra 
előirányzott Nemzeti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Stratégiájával. Kishegyes község 
területén a szarvasmarha- és sertéstenyésztés az állattenyésztés meghatározó ágazatai. Ezen 
ágazatok fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében számot kell vezetni az állatállomány 
biológiai és egészségügyi tulajdonságairól, mert ettől függ produktivitásuk, ezzel együtt pedig az 
egész termelés/tenyésztés fenntarthatósága 

1. Az intézkedés célkitűzései 
A jelen szerződés realizálása pozitívan hat a szarvasmarha- és sertéstenyésztés fejlődésére: 
 - növeli a termelés versenyképességét és megteremti a piacilag versenyképes termelőt; 
 - biztosítja a kiegyensúlyozott fejlődés feltételeit; 
 - a jószágszám növelése; 
 - az állatok egészségügyi tulajdonságainak javítása;  
- az életszínvonal növelése a vidéki környezetben és a mezőgazdasági termelők 
vonatkozásában a gazdaságok bevételeinek növelése és stabilitásának biztosítása útján 
 - a versenyképesség növelése a gazdaságok esetében,  
 

2. Végső felhasználók 
Az intézkedés végső felhasználói bejegyzett mezőgazdasági termelők 
 

3. Gazdasági fenntarthatóság  
Ezen intézkedés megvalósításához nem szükséges a befektetés gazdasági 
fenntarthatóságáról szóló üzleti terv vagy projektum benyújtása  
 

4. Általános feltételek a felhasználók részére 
Jelen intézkedéshez kapcsolódóan a felhasználók részére az általános feltételek a 
következők:  
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- A felhasználónak a gazdaságok nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú gazdasággal kell 
rendelkeznie, amely gazdaság a Kishegyes község területén van.  
- A felhasználónak az állatorvosi állomás nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú 
udvarszámmal kell rendelkeznie, amely udvarszám a kishegyesi község területén van 
bejegyeztetve.  
- A felhasználó lakóhelye és termelése Kishegyes község területén van. 
 

5. Különleges feltételek 

A jelen intézkedéshez kapcsolódó eszközök felhasználásának különleges feltételei: 
- Az illetékes állatorvosi állomás bizonylata a jószágállomány nyilvántartásba vett számbeli 
állapotáról (adatok a gazdaságról), amely a kérelem beadásának napján nem lehet egy 
hónapnál régebbi.  
- Számla, nyugta vagy egyéb, hiteles pénzügyi dokumentum fénymásolata, amely 
tételszerűen felsorolja a szolgáltatásokat, illetve javakat és azok árát, 2020. 01. 01-től a 
kérelem benyújtásának napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. 
 

6. A rendelkezés keretében elfogadható beruházások 

a beruházás 
kódja 

a beruházás megnevezése 

602 Térítések – szaporítóanyag sertés, kecske, juh és szarvasmarha 

7. A kiválasztás feltételei 
A kiválasztás kritériumait a jelen intézkedés végrehajtása alkalmával nem alkalmazzák, 
hanem az eszközöket a hiánytalanul beérkező pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják 
jóvá, az előirányzott pénzeszközök elfogytáig.  
 

8. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ 
JELENTKEZÉS ÁTADÁSA 

  A pályázat résztvevői érdeklődésüket a jelentkezési lap (űrlap) átadásával fejezik ki, amelyet 
Kishegyes Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában vehetnek át.  
 A pályázat és a teljes dokumentáció megjelent a község honlapján is (www.maliidos.com). A 
jelentkezési lapot jelen Pályázat mellett kinyomtatták és annak szerves részét képezi. 
  A jelentkezési lapokat a szükséges pályázati dokumentációval együtt Kishegyes község 
Mezőgazdaságfejlesztési Bizottságához kell benyújtani a kishegyesi Községi Közigazgatási 
Hivatal iktatójában, Fő utca 32.. szám alatt, munkanapokon 8:00 és 13:00 óra között. A pályázatra 
2020.12.01 és 2020.12.11. között lehet jelentkezni.  
 A határidőn túl átadott és a nem komplett dokumentációval ellátott pályázatokat nem veszik 
figyelembe.  
 A jelentkezési lap mellé az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:  
1. a jelentkezési űrlapot  
2. a mezőgazdasági gazdaság aktív státusáról szóló bizonylat fénymásolatát,  
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3. a mezőgazdasági gazdaság bejegyzéséről szóló kivonat amelyen látható a bejelentett állomány 
száma a 2020-as évben vagy az illetékes állatorvosi állomás bizonylata a az állomány 
nyilvántartásba vett számbeli állapotáról (adatok a gazdaságról), amely a kérelem beadásának 
napján nem lehet egy hónapnál régebbi,  
4. számla, nyugta vagy egyéb, hiteles pénzügyi dokumentum fénymásolata, amelytételszerűen 
felsorolja a szolgáltatásokat, illetve javakat és azok árát, 2020. 01. 01-től a kérelem benyújtásának 
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan.  
5. a személyi igazolvány fénymásolata vagy a személyi igazolványról leolvasott, kinyomtatott 
adatok,  
6. a folyószámlaszám fénymásolata (bankkártya, stb.)  
7. nyilatkozat 
 

9. A támogatás intenzitása 

A támogatás összege az összköltségek 100 százaléka, de felhasználónként legfeljebb 24.000 dinár. 
A pályázat teljes keretösszege 350.000,00 dinár 
 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazić, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-59-5/2020-01 
Kelt: 2020.11.26-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
308. 
 
A rendkívüli helyzet Kishegyes község területén való kihirdetéséről szóló határozat (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 47/20 sz.), a COVID-19 fertőző betegség-járvány kihirdetéséről szóló 
rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 37/20 sz.), a költségvetési rendszerről szóló törvény 27a 
szakasza 2. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13, 63/13-
kiigazítás,108/13,142/14,68/15-egy.törvény,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19 és 72/19 sz.) és 
Kishegyes község Statútumának 64. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 7/19 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2020. novmeber 26-án 
meghozta a következő  
 

HATÁROZATOT 
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LÉVŐ ÜZLETHELYISÉGEK BÉRLETI 

DÍJÁNAK FIZETÉSI MÓDJÁRÓL A RENDKÍVÜLI HELYZET IDEJE ALATT 
 

1.szakasz 
  A jelen határozat szabályozza Kishegyes község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek 
bérleti díjának meghatározását, valamint a kötelezettségek törlesztésének módját, ezen 
üzlethelyiségek használatának valódi költségei alapján, amelyek az üzlethelyiség bérleti 
szerződésével kerültek meghatározásra, 2020 decemberétől kezdődően addig amíg a község 
területén érvényben lesz a kihirdetett rendkívüli helyzet. 
 



48.szám  Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2020.év 37.oldal 
 

 

2.szakasz 
  

Azon Kishegyes község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérlői számára, akiknek 
Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglakozó törzskarának parancsai, vagy a Szerb 
Köztársaság Kormánya határozata szerint, amely a COVID-19 betegség-járvány kihirdetésére 
vonatkozik, korlátozták tevékenységük végzését a járvány és rendkívüli helyzet  ideje alatt, a 
bérleti díj 50%-kal csökken 2020 decemberétől a rendkívüli helyzet megszüntetéséig Kishegyes 
község területén.  

 
3. szakasz 

 
 A jelen határozat 2. szakaszában említett, üzlethelyiségek bérlői, akik részére csökkent a 
bérleti díj 2020 decemberétől a rendkívüli helyzet megszüntetéséig, ezekre a hónapokra kötelesek 
fizetni a valós költségek (rezsi) teljes összegét. 
 

4. szakasz 
 Kishegyes község bérbeadó köteles a Kishegyes község köztulajdonában lévő üzlethelyiség 
bérleti díjának számláját, 2020 novemberére vonatkozóan, a szerződött összegben elszámolni, 
valamint a valós költségeket is, teljes egészében. 
 

5. szakasz 
A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba, és meg kell jelentetni Kishegyes 

Község Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság Marko Lazić, s.k. 
Kishegyes község a községi tanács elnöke 
Községi tanács 
Sz.: 06-59-6/2020-01 
Kelt: 2020. november 26-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
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302. 
 

Na osnovu člana 60. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 
7/2019), Predsjednik Opštine Mali Iđoš dana 26.11.2020. godine, donosi 
 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RASPODJELU I KONTROLU UPRAVLJANJA 

SREDSTVIMA BUDŽETSKOG FONDA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 
OPŠTINE MALI IĐOŠ 

 
Član 1. 

Imenuje se Komisija za raspodjelu i kontrolu upravljanja sredstvima budžetskog fonda za 
poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Mali Iđoš u sljedećem sastavu: 

1. Šandor Orosi iz Feketića - predsjednik  
2. Mitra Iveza iz Malog Iđoša - član 
3. Dejan Škeljić iz Lovćenca - član 

Član 2. 
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije vrši Odjeljenje nadležno za poslove 

poljoprivrede Opštinske uprave opštine Mali Iđoš. 
 

Član 3. 
Ovo Rješenje se objavljuje u Službenom listu opštine Mali Iđoš. 

 
Republika Srbija                                                               Predsjenik opštine Mali Iđoš 
Autonomna pokrajina Vojvodina                                                     Marko Lazić, s.r. 
Predsjednik opštine 
Broj: 016-1-123/2020-01 
Datum: 26.11.2020. 
Mali Iđoš 
 

____________________ . ____________________ 
 
303. 

 
Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni 

glasnik Republike Srbije“, br. 10/2013-dr., 142/2014, 103/2015 i 101/2016) i člana 3. i člana 8. 
Odluke o osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Mali Iđoš 
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 7/2019), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 
26.11.2020. godine donijelo je 

 
ODLUKU  

o raspisivanju Konkursa za raspodjelu sredstava za podsticaj razvoja poljoprivrede – 
 

Naziv mjere: Sufinansiranje troškova veterinarskih usluga i nabavke lekova, vakcina i 
vitamina za odgajivače goveda, svinja, ovce, koze i pčele 601 
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Obrazloženje  
 

U skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 
10/13, 142/14 i 103/15), AP i JLS mogu da utvrđuju mjere koje se odnose na vrste mjera koje nisu 
predviđene u okviru mjera direktnih plaćanja i u okviru mjera ruralnog razvoja. Ova mjera  je u 
skladu sa Nacionalnom Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 
2014–2024.godine. Na teritoriji opštine Mali Iđoš govedarstvo i svinjarstvo su signifikantne grane 
stočarstva.U cilju održivog razvoja ovih grana potrebno je voditi računa o biološkim i 
zdravstvenim osobinama životinja jer od toga zavisi njihova produktivnost, a samim tim i 
održivost cele proizvodnje. 

 
1. Ciljevi mjere 

Realizacija ove mjere pozitivno utiče na razvoj govedarstva:  
- podizanje konkurentnosti proizvodnje i stvaranje tržišno održivog proizvođača;  
- obezbjeđivanje uslova za uravnotežen razvoj;  
- povećanje broja grla;  
- poboljšanje zdravstvenih osobina životinja;  
- podizanje standarda života u ruralnoj sredini i poljoprivrednih proizvođača kroz povećanje i 
stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava; 
 - podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava koja imaju najviše 15 grla goveda – starija 
od 24 mjeseca ili 30 grla krmača 

2. Krajnji korisnici 

Krajnji korisnici mjere su registrovani poljoprivredni proizvođači. 
3. Ekonomska održivost 

Za realizaciju ove mjere nije potrebno podnositi biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti 
ulaganja. 

4. Opšti kriterijumi za korisnike 

Opšti kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj mjeri su: 
 - Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih 
gazdinstava, sa aktivnim statusom na teritoriji opštine Mali Iđoš 
- Korisnik mora imati aktivni statusni broj registrovan u registru veterinarskih stanica, koji je 
registrovan u opštini Mali Iđoš. 
- Korisnik sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Mali Iđoš; 

5. Specifični kriterijumi 

 Specifični kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj mjeri su:  
- potvrda nadležne veterinarske stanice o evidentiranom brojnom stanju grla odnosno stoka 
životinja, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva 
 - račun, fiskalni isečak ili drugi verodostojni finansijski dokument sa taksativnim navođenjem 
vrste usluga, odnosno dobara i iznosima istih, sa datumom izdavanja u periodu od 01.01.2020. 
godine do dana podnošenja zahtjeva. 

Lista investicija u okviru mjere 
Šifra Investicije Naziv investicije 
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601 Sufinansiranje troškova veterinarskih usluga i nabavke lekova, 
vakcina i vitamina za odgajivače goveda, svinja, ovce i koze 

 
6. Kriterijumi selekcije  

Kriterijumi selekcije se ne primenjuju pri realizaciji ove mjere, već se sredstva odobravaju po 
redosledu prijema potpunih zahtjeva do utroška sredstava. 
 

7. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODIJELU NEPOVRATNIH SREDSTAVA 
Učesnici konkursa svoju zainteresovanost izražavaju podnošenjem prijave (formulara) koji se 
mogu preuzeti na Pisarnici Opštinske uprave Mali Iđoš.  
 Konkurs i kompletna dokumentacija je objavljena i na veb stranici http://www.maliidos.com 
Prijava je odštampana uz ovaj Konkurs i čini njen sastavni dio.  
 Prijave sa dokumentacijom za Konkurs se podnose Komisiji za podsticanje razvoja poljoprivrede 
opštine Mali Iđoš, na Pisarnici Opštinske uprave Mali Iđoš ul. Glavna 32. svakog radnog dana od 
8.00 do 13.00 sati. Konkurs je otvoren od 01.12.2020. godine do 11.12.2020. godine.  
 Neblagovremene prijave kao i prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u 
razmatranje.  
 Uz prijavu se podnosi i sljedeća dokumentacija:  

1. obrazac prijave,  
2. fotokopija potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva,  
3. izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva – životinje gde se vidi broj prijavljenih stoka 

za 2020. godinu ili potvrda nadležne veterinarske stanice o evidentiranom brojnom stanju 
stoke (ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)  

4. fotokopija - račun, fiskalni isečak ili drugi verodostojni finansijski dokumenat sa 
taksativnim navođenjem vrste usluga, odnosno dobara i iznosima istih, sa datumom 
izdavanja u periodu od 01.01.2020. godine do dana podnošenja zahtjeva  

5. fotokopija lične karte ili odštampani podaci sa lične karte,  
6. fotokopija broja tekućeg računa (kartica, itd.)  
7. izjava 

 
8. Intenzitet pomoći 

Intenzitet pomoći je 100% od ukupnih troškova, a najviše do 12.500,00 dinara po korisniku. 
Ukupan iznos konkursa je 300.000,00 dinara. 
 
 
Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-59-1/2020-01 
Dana: 26.11.2020. godine  
Mali Iđoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
304. 
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Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni 
glasnik Republike Srbije“, br. 10/2013-dr., 142/2014, 103/2015 i 101/2016) i člana 3. i člana 8. 
Odluke o osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Mali Iđoš 
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 7/2019), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 
26.11.2020. godine donijelo je 

 
ODLUKU  

o raspisivanju Konkursa za raspodjelu sredstava za podsticaj razvoja poljoprivrede – 
 Naziv mjere: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih Gazdinstava 101 

 
Obrazloženje 

Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava omogućuju rast konkurentnosti.Ova 
mjera  omogućava da poljoprivredna gazdinstva povećaju produktivnosti i konkurentnosti kao i da 
unaprede kvalitet proizvodnje. 

1. Ciljevi mjere 

Opšti ciljevi: stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava, povećanje proizvodnje, poboljšanje 
produktivnosti i kvaliteta proizvoda, rast konkurentnosti uz prilagođavanje zahtjevima domaćeg i 
inostranog tržišta; usklađivanje sa pravilima EU, njenim standardima, politikama i praksama.. 

2. Krajnji korisnici 

Krajnji korisnici mjere su registrovani poljoprivredni proizvođači. 
3. Ekonomska održivost 

Za realizaciju ove mjere nije potrebno podnositi biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti 
ulaganja. 

4. Opšti kriterijumi za korisnike 

 Opšti kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj mjeri su:  
- Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih 
gazdinstava, sa aktivnim statusom na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
 - Korisnik sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
Korisnik mora da ima račun, fiskalni isečak ili drugi verodostojni finansijski dokumenat sa 
taksativnim navođenjem vrste usluga, odnosno dobara i iznosima istih, sa datumom izdavanja u 
periodu od 01.01.2020. godine do dana podnošenja zahtjeva. 

5. Specifični kriterijumi 
U slučaju kada se radi o nabavci kvalitetnih priplodnih životinja prihvatljivi korisnici su 
poljoprivredna gazdinstva koja na kraju investicije poseduju u svom vlasništvu, odnosno u 
vlasništvu člana RPG: 3-100 grla kvalitetnih priplodnih goveda tovnih rasa, ili 5-300 kvalitetnih 
priplodnih grla ovaca/koza, ili 3-100 grla kvalitetnih priplodnih krmača. 
 
-Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja u svom vlasništvu, odnosno u 
vlasništvu člana RPG imaju: manje od 2 ha jagodičastog voća i hmelja; odnosno manje od 5 ha 
drugog voća, odnosno 0,1- 50 ha cveća, odnosno 0,2-100 ha vinove loze. 
 
- U slučaju podizanja novih ili obnavljanja postojećih (krčenje i podizanje) proizvodnih (sa 
naslonom) i matičnih zasada voćaka i vinove loze prihvatljivi korisnici su poljoprivredna 
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gazdinstva koja na kraju investicije imaju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG: 
0,1-50 ha jagodastih vrsta voćaka i hmelja, 0,3-100 ha drugog voća, 0,2-100 ha vinove loze  
 
- Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja na kraju investicije imaju u svom 
vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG manje od 0,5 ha plastenika ili manje od 3 ha 
proizvodnje povrća na otvorenom prostoru 
6. Lista investicija u okviru mjere 

Šifra Naziv investicije 

 Sektor mleko 

101.1.1 Nabavka kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa: goveda,  
ovaca i koza 

 

101.1.2 Izgradnja kapaciteta za prikupljanje, obradu, pakovanje,  
skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i  
tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme 

 

101.1.3 Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi,  
uključujući sve elemente, materijale i instalacije 

 

101.1.4 Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog  
i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje  
polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; 
 separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje  
tečnog stajnjaka; specijalizovane prikolice za transport  
čvrstog stajnjaka, uključujući i prateću opremu za polutečni i  
tečni stajnjak) 

 

101.1.5 Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i  
napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu  
stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; 
 ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice
sena) 

 

101.1.6 Stočne vage, rampe za utovar i istovar i torovi za usmjera vanje i obuzdavanje 
životinja 

101.1.7 Oprema za tretman papaka 

101.1.8 Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade 

101.1.9 Mašine za primarnu obradu zemljišta 
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101.1.10 Mašine za dopunsku obradu zemljišta 

101.1.11 Mašine za đubrenje zemljišta 

101.1.12 Mašine za setvu 

101.1.13 Mašine za zaštitu bilja 

101.1.14 Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva 

101.1.15 Mašine za transport 

101.1.16 Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.) 

101.1.17 Mašine i oprema za navodnjavanje useva 

 Sektor meso 

101.2.1 Nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i  
svinja koje se koriste za proizvodnju mesa 

 

101.2.2 Izgradnja objekata za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje 
čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme 

101.2.3 Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka 
(transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za 
pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje 
tečnog stajnjaka; specijalizovana oprema za transport čvrstog stajnjaka, polutečnog i 
tečnog stajnjaka, rezervoari za tečni stajnjak, specijalizovane prikolice za transport 
čvrstog/polutečnog/tečnog stajnjaka, sa odgovarajućom opremom), uključujući i 
prateću opremu za polutečni i tečni stajnjak) 

101.2.4 Izgradnja/rekonstrukcija kao i opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju 
prasadi za tov 

101.2.5 Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za  
hranjenje i pojenje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za  
pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu  
stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i  
dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; 
omotači bala i kombajni za stočnu hranu; prevrtači sena, itd.) 

 

101.2.6 Stočne vage, rampe za utovar i istovar i torovi za usmjera vanje i obuzdavanje 
životinja 



Strana 44.               Godina 2020.                   Službeni list opštine Mali Iđoš   Broj 48. 
 

 

101.2.7 Oprema za tretman papaka 

101.2.8 Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi 

101.2.9 Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade 

101.2.10 Mašine za primarnu obradu zemljišta 
 

101.2.11 
 

Mašine za dopunsku obradu zemljišta 
 

101.2.12 
 

Mašine za đubrenje zemljišta 
 

101.2.13 Mašine za setvu 
 

101.2.14 
 

Mašine za zaštitu bilja 
 

101.2.15 Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva 
 

101.2.16 Mašine za transport 
 

101.2.17 
 

Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.) 
 

101.2.18 Mašine i oprema za navodnjavanje useva 
 

 Sektor voće, grožđe, povrće(uključujući pečurke) i cveće 

101.4.1. Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada 
voćaka, hmelja i vinove loze 

101.4.2. Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku 
proizvodnju 

101.4.3. Podizanje, nabavka i opremanje sistema protivgradne zaštite u voćnjacima i 
višegodišnjim zasadima 

101.4.4. Podizanje/nabavka žičanih ograda oko višegodišnjih zasada 
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101.4.5. Nabavka opreme za veštačko oprašivanje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom 
prostoru 

101.4.6. Nabavka opreme i uređaja za dodatno osvetljenje i zasenjivanje biljaka pri 
proizvodnji u zaštićenom prostoru 

101.4.7. Nabavka opreme i uređaja za pripremu zemljišta i supstrata za gajenje biljaka pri 
proizvodnji u zaštićenom prostoru 

101.4.8. Nabavka opreme i uređaja za setvu, sadnju i mulčiranje (sa folijom) 

101.4.9. Nabavka opreme i uređaja za sisteme za hidroponičnu proizvodnju pri proizvodnji u 
zaštićenom prostoru 

101.4.10. Nabavka opreme i uređaja za zaštitu bilja i sterilizaciju zemljišta i supstrata pri 
proizvodnji u zaštićenom prostoru 

101.4.11. Nabavka opreme za obogaćivanje ugljen-dioksidom (tkz. đubrenje ugljen dioksidom 
pri proizvodnji u zaštićenom prostoru) 

101.4.12. Nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda 

101.4.13. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda 

101.4.14. Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda 

101.4.15. Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda 

101.4.16. Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon 
rezidbe voćnih vrsta 

101.4.17. Oprema za ventilaciju i oprema za prinudnu ventilaciju 

101.4.18. Oprema/mehanizacija za zaštitu od mraza 

101.4.19. Mašine za primarnu obradu zemljišta 

101.4.20. Mašine za dopunsku obradu zemljišta 

101.4.21. Mašine za đubrenje zemljišta 
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101.4.22. Mašine za setvu 

101.4.23. Mašine za sadnju 

101.4.24. Mašine za zaštitu bilja 

101.4.25. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva 

101.4.26. Mašine za transport 

101.4.27. Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr) 

101.4.28. Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva 

 Sektor ostali usevi (žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje i dr.) 

101.5.1 
 

Mašine za primarnu obradu zemljišta 
 

101.5.2 Mašine za dopunsku obradu zemljišta 
 

101.5.3 Mašine za đubrenje zemljišta 
 

101.5.4 Mašine za setvu 
 

101.5.5 Mašine za sadnju 

101.5.6 Mašine za zaštitu bilja 

101.5.7 Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva 

101.5.8 Mašine za transport 

101.5.9 Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.) 
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101.5.10 Mašine i oprema za navodnjavanje useva 

 Sektor pčelarstvo 

101.6.1 Nabavka novih pčelinjih društava 

101.6.2 Nabavka opreme za pčelarstvo 

101.6.3 Nabavka vozila i prikolica za transport pčelinjih društava 

 
7. Kriterijumi selekcije  

Kriterijumi selekcije se ne primenjuju pri realizaciji ove mjere, već se sredstva odobravaju po 
redosledu prijema potpunih zahtjeva do utroška sredstava. 

8. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODIJELU NEPOVRATNIH SREDSTAVA 
Učesnici konkursa svoju zainteresovanost izražavaju podnošenjem prijave (formulara) koji se 
mogu preuzeti na Pisarnici Opštinske uprave Mali Iđoš.  
 Konkurs i kompletna dokumentacija je objavljena i na veb stranici http://www.maliidos.com 
Prijava je odštampana uz ovaj Konkurs i čini njen sastavni dio.  
 Prijave sa dokumentacijom za Konkurs se podnose Komisiji za podsticanje razvoja poljoprivrede 
opštine Mali Iđoš, na Pisarnici Opštinske uprave Mali Iđoš ul. Glavna 32. svakog radnog dana od 
8.00 do 13.00 sati. Konkurs je otvoren od 01.12.2020. godine do 11.12.2020. godine.  
 Neblagovremene prijave kao i prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u 
razmatranje.  
 Uz prijavu se podnosi i sljedeća dokumentacija:  

1. obrazac prijave,  
2. fotokopija potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva,  
3. izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva biljna struktura i/ili stočni fond životinje gde 

se vidi broj prijavljenih životinja - grla za 2020. godinu ili potvrda nadležne veterinarske 
stanice o evidentiranom brojnom stanju životinje - grla (ne starija od mjesec dana od dana 
podnošenja zahtjeva)  

4. fotokopija - račun, fiskalni isečak ili drugi verodostojni finansijski dokumenat sa 
taksativnim navođenjem vrste usluga, odnosno dobara i iznosima istih, sa datumom 
izdavanja u periodu od 01.01.2020. godine do dana podnošenja zahtjeva  

5. fotokopija lične karte ili odštampani podaci sa lične karte,  
6. fotokopija broja tekućeg računa (kartica, itd.)  
7. izjava 

 
9. Intenzitet pomoći 

Intenzitet pomoći je 100% od ukupnih troškova, a najviše do 42.000,00 dinara po korisniku. 
Ukupan iznos konkursa je 1.250.000,00 dinara. 
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Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš              Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                                                     Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-59-2/2020-01 
Dana: 26.11.2020. godine  
Mali Iđoš   

 
 
 

____________________ . ____________________ 
 
305. 
 

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni 
glasnik Republike Srbije“, br. 10/2013-dr., 142/2014, 103/2015 i 101/2016) i člana 3. i člana 8. 
Odluke o osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Mali Iđoš 
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 7/2019), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 
26.11.2020. godine donijelo je 

 
ODLUKU  

o raspisivanju Konkursa za raspodjelu sredstava za podsticaj razvoja poljoprivrede – 

 
Naziv mjere:  Upravljanje rizicima 104 

Obrazloženje 
U skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 
10/13, 142/14 i 103/15), JLS mogu da utvrđuju mjere koje se odnose na Obnavljanje 
poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim 
događajima i uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti u vidu osiguranja za useve, plodove, 
višegodišnje zasade, rasadnike i životinje.Ova mjera  je u skladu sa Nacionalnom Strategijom 
poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014–2024.godine. Na teritoriji opštine 
Mali Iđoš imamo učestalu pojavu grada zbog čega poljoprivrednici osiguravaju svoje useve.Od 
ključne je važnosti da poljoprivrednici prepoznaju potrebu za raznim vrstama osiguranja, te je 
stoga važno subvencionisati poljoprivredna osiguranja. 

1. Ciljevi mjere 

Realizacija ove mjere pozitivno utiče na ekonomski i socijalni razvoj ruralne sredine: 
 - podizanje konkurentnosti proizvodnje i stvaranje tržišno održivog proizvođača; 
 - bolje korišćenje raspoloživih resursa; 
 - podizanje standarda života u ruralnoj sredini i poljoprivrednih proizvođača kroz povećanje i 
stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava. 

2. Krajnji korisnici  

Krajnji korisnici mjere su registrovani poljoprivredni proizvođači. 
3. Ekonomska održivost 

Za realizaciju ove mjere nije potrebno podnositi biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti 
ulaganja. 

4. Opšti kriterijumi za korisnike 
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 Opšti kriterijumi za korisnike po ovoj meri:  
- Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih 
gazdinstava, sa aktivnim statusom na teritoriji opštine Mali Iđoš 
 - Predmet osiguranja se nalazi na teritoriji opštine Mali Iđoš 
- Korisnik sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Mali Iđoš 

5. Specifični kriterijumi  

Specifični kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj mjeri su: 
 - Zaključen ugovor o osiguranju sa osiguravajućom organizacijom , 
- Potvrda osiguravajuće organizacije o iznosu premije osiguranja bez uračunatog poreza, koja 
dospeva za naplatu u 2020-og godini u periodu od 01.01.2020.do 31.12.2020. godine 

6. Lista investicija u okviru mjere 

Šifra Naziv investicije 

104.3 Osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i 
životinja 

7. Kriterijumi selekcije 

Kriterijumi selekcije se ne primenjuju pri realizaciji ove mjere, već se sredstva odobravaju po 
redosledu prijema potpunih zahtjeva do utroška sredstava. 

8. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODIJELU NEPOVRATNIH SREDSTAVA 
Učesnici konkursa svoju zainteresovanost izražavaju podnošenjem prijave (formulara) koji se 
mogu preuzeti na Pisarnici Opštinske uprave Mali Iđoš.  
 Konkurs i kompletna dokumentacija je objavljena i na veb stranici http://www.maliidos.com 
Prijava je odštampana uz ovaj Konkurs i čini njen sastavni dio.  
 Prijave sa dokumentacijom za Konkurs se podnose Komisiji za podsticanje razvoja poljoprivrede 
opštine Mali Iđoš, na Pisarnici Opštinske uprave Mali Iđoš ul. Glavna 32. svakog radnog dana od 
8.00 do 13.00 sati. Konkurs je otvoren od 01.12.2020. godine do 11.12.2020. godine.  
 Neblagovremene prijave kao i prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u 
razmatranje.  
 Uz prijavu se podnosi i sljedeća dokumentacija:  

1. obrazac prijave,  
2. fotokopija potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva,  
3. Potvrda osiguravajuće organizacije o iznosu premije osiguranja bez uračunatog poreza, 
koja dospeva za naplatu u 2020-og godini u periodu od 01.01.2020.do 31.12.2020. godine 
5. fotokopija broja tekućeg računa (kartica, itd.)  
6. izjava 

 
9. Intenzitet pomoći 

Intenzitet pomoći za polise osiguranja od šteta na usevima, plodovima, višegodišnjim zasadima, 
rasadnicima i životinjama iznosi 40 %od visine premije osiguranja bez uračunatog poreza na 
premiju, a najviše do 12.500,00 dinara. Ukupan iznos konkursa je 250.000,00 dinara. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
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Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-59-3/2020-01 
Dana: 26.11.2020. godine  
Mali Iđoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
306. 
 

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni 
glasnik Republike Srbije“, br. 10/2013-dr., 142/2014, 103/2015 i 101/2016) i člana 3. i člana 8. 
Odluke o osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Mali Iđoš 
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 7/2019), Opštinsko vijeće  
opštine Mali Iđoš dana 26.11.2020. godine donijelo je 
 

ODLUKU  
o raspisivanju Konkursa za raspodjelu sredstava za podsticaj razvoja poljoprivrede – 

 
Naziv mjere: Sufinansiranje zakupa pijačnog prostora 602. 

 
Obrazloženje 

 
U opštini Mali Iđoš relativno je velik broj poljoprivrednih proizvođača koji svoje proizvode 
prodaju na pijaci u Malom Iđošu. Nekim poljoprivrednim proizvođačima to je jedini prihod koju 
ostvare. Kroz ove mjere finansiraće se troškovi zakupa pijačnog prostora proizvođačima opštine 
Mali Iđoš. 
 

1. Ciljevi mjere 

Cilj mjere je olakšanje mogućnosti prisutnosti na lokalnim pijačnim tezgama kroz pokrivanje dela 
troškova godišnjeg pijačnog prostora. 

2. Krajnji korisnici 

Krajnji korisnici mjere su registrovani poljoprivredni proizvođači. 
3. Ekonomska održivost 

Za realizaciju ove mjere nije potrebno podnositi biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti 
ulaganja. 

4. Opšti kriterijumi za korisnike 

- Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih 
gazdinstava, sa aktivnim statusom na teritoriji opštine Mali Iđoš 
- Korisnik sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Mali Iđoš; 

5. Specifični kriterijumi 

- Ugovor o zakupu pijačnog prostora za 2020.godinu. 
- Potvrda o izmirenim obavezama za zakup pijačnog prostora za 2020.godinu ili račun ili fiskalni 
isečak. 

6. Lista investicija u okviru mjere 
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Šifra Investicije Naziv investicije 

603 Sufinansiranje zakupa pijačnog prostora 

 
7. Kriterijumi selekcije  

Kriterijumi selekcije se ne primenjuju pri realizaciji ove mjere, već se sredstva odobravaju po 
redosledu prijema potpunih zahtjeva do utroška sredstava. 

8. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODIJELU NEPOVRATNIH SREDSTAVA 
Učesnici konkursa svoju zainteresovanost izražavaju podnošenjem prijave (formulara) koji se 
mogu preuzeti na Pisarnici Opštinske uprave Mali Iđoš.  
 Konkurs i kompletna dokumentacija je objavljena i na veb stranici http://www.maliidos.com 
Prijava je odštampana uz ovaj Konkurs i čini njen sastavni dio.  
 Prijave sa dokumentacijom za Konkurs se podnose Komisiji za podsticanje razvoja poljoprivrede 
opštine Mali Iđoš, na Pisarnici Opštinske uprave Mali Iđoš ul. Glavna 32. svakog radnog dana od 
8.00 do 13.00 sati. Konkurs je otvoren od 01.12.2020. godine do 11.12.2020. godine.  
 Neblagovremene prijave kao i prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u 
razmatranje.  
 Uz prijavu se podnosi i sljedeća dokumentacija:  

1. obrazac prijave,  
2. fotokopija potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva,  
3. Potvrda o izmirenim obavezama za zakup pijačnog prostora za 2020.godinu ili račun ili 
fiskalni isečak 
4. fotokopija lične karte ili odštampani podaci sa lične karte,  
5. fotokopija broja tekućeg računa (kartica, itd.)  
6. izjava 
 

9. Intenzitet pomoći 

Intenzitet pomoći je 50% od ukupnih troškova. Ukupan iznos konkursa je 350.000,00 dinara. 
 
 
Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-59-4/2020-01 
Dana: 26.11.2020. godine  
Mali Iđoš   
 
 

____________________ . ____________________ 
 
307. 
 

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni 
glasnik Republike Srbije“, br. 10/2013-dr., 142/2014, 103/2015 i 101/2016) i člana 3. i člana 8. 
Odluke o osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Mali Iđoš 
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(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 7/2019), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 
26.11.2020. godine donijelo je 

 
ODLUKU  

o raspisivanju Konkursa za raspodjelu sredstava za podsticaj razvoja poljoprivrede – 
 

Naziv mjere: Regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje)101.1 
 

Obrazloženje  
U skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 
10/13, 142/14 i 103/15), AP i JLS mogu da utvrđuju mjere koje se odnose na vrste mjera koje nisu 
predviđene u okviru mjera  direktnih plaćanja i u okviru mjera  ruralnog razvoja.Ova mjera  je u 
skladu sa Nacionalnom Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 
2014–2024.godine. Na teritoriji opštine Mali Iđoš govedarstvo i svinjarstvo su signifikantne grane 
stočarstva.U cilju održivog razvoja ovih grana potrebno je voditi računa o biološkim i 
zdravstvenim osobinama životinja jer od toga zavisi njihova produktivnost, a samim tim i 
održivost cele proizvodnje. 

1. Ciljevi mjere 

Realizacija ove mjere pozitivno utiče na razvoj govedarstva:  
- podizanje konkurentnosti proizvodnje i stvaranje tržišno održivog proizvođača;  
- obezbjeđivanje uslova za uravnotežen razvoj;  
- povećanje broja grla;  
- poboljšanje zdravstvenih osobina životinja;  
- podizanje standarda života u ruralnoj sredini i poljoprivrednih proizvođača kroz povećanje i 
stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava; 
 - podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava  
 

2. Krajnji korisnici 
Krajnji korisnici mjere su registrovani poljoprivredni proizvođači. 

3. Ekonomska održivost 

Za realizaciju ove mjere nije potrebno podnositi biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti 
ulaganja. 

4. Opšti kriterijumi za korisnike 

Opšti kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj mjeri su: 
 - Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih 
gazdinstava, sa aktivnim statusom na teritoriji opštine Mali Iđoš 
- Korisnik mora imati aktivni statusni broj registrovan u registru veterinarskih stanica, koji je 
registrovan u opštini Mali Iđoš. 
- Korisnik sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Mali Iđoš; 

5. Specifični kriterijumi 

 Specifični kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj mjeri su:  
- Potvrda nadležne veterinarske stanice o evidentiranom brojnom stanju grla (podaci o gazdinstvu), 
ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva 
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- Račun, fiskalni isečak ili drugi verodostojni finansijski dokumenat sa taksativnim navođenjem 
vrste usluga, odnosno dobara i iznosima istih, sa datumom izdavanja u periodu od 
01.01.2020.godine do dana podnošenja zahtjeva. 

6. Lista investicija u okviru mjere 

Šifra Investicije Naziv investicije 

602 Podsticaji - reprodukcioni materijal za svinje, koze, ovce i 
goveda 

7. Kriterijumi selekcije  

Kriterijumi selekcije se ne primenjuju pri realizaciji ove mjere, već se sredstva odobravaju po 
redosledu prijema potpunih zahtjeva do utroška sredstava. 

8. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODIJELU NEPOVRATNIH SREDSTAVA 
Učesnici konkursa svoju zainteresovanost izražavaju podnošenjem prijave (formulara) koji se 
mogu preuzeti na Pisarnici Opštinske uprave Mali Iđoš.  
 Konkurs i kompletna dokumentacija je objavljena i na veb stranici http://www.maliidos.com 
Prijava je odštampana uz ovaj Konkurs i čini njen sastavni dio.  
 Prijave sa dokumentacijom za Konkurs se podnose Komisiji za podsticanje razvoja poljoprivrede 
opštine Mali Iđoš, na Pisarnici Opštinske uprave Mali Iđoš ul. Glavna 32. svakog radnog dana od 
8.00 do 13.00 sati. Konkurs je otvoren od 01.12.2020. godine do 11.12.2020. godine.  
 Neblagovremene prijave kao i prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u 
razmatranje.  
 Uz prijavu se podnosi i sljedeća dokumentacija:  

1. obrazac prijave,  
2. fotokopija potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva,  
3. Potvrda nadležne veterinarske stanice o evidentiranom brojnom stanju grla (podaci o 

gazdinstvu), ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva  
4. fotokopija - račun, fiskalni isečak ili drugi verodostojni finansijski dokumenat sa 

taksativnim navođenjem vrste usluga, odnosno dobara i iznosima istih, sa datumom 
izdavanja u periodu od 01.01.2020. godine do dana podnošenja zahtjeva  

5. fotokopija lične karte ili odštampani podaci sa lične karte,  
6. fotokopija broja tekućeg računa (kartica, itd.)  
7. izjava 

 
9. Intenzitet pomoći 

Intenzitet pomoći je 100% od ukupnih troškova, a najviše do 24.000,00 dinara po korisniku. 
Ukupan iznos konkursa je 350.000,00 dinara. 
 
 
Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-59-5/2020-01 
Dana: 26.11.2020. godine  
Mali Iđoš   
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308. 
 
 

Na osnovu Odluke o proglašenju vanredne situacije za cjelu teritoriju opštine Mali Iđoš 
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 47/20), Naredbe o proglašenju epidemije zarazne bolesti 
covid-19 („Službeni glasnik RS“, broj 37/20), člana 27a. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu 
(„Službeni glasnik RS“, broj 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13, 63/13-
ispravka,108/13,142/14,68/15-dr.zakon,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19 i 72/19) i člana 64. stav 
1. tačka 20. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 7/19) Opštinsko 
vijeće opštine Mali Iđoš dana 26.11.2020. godine donijelo je 

 
ODLUKU 

O NAČINU PLAĆANJA ZAKUPNINE ZA 
POSLOVNE PROSTORE U JAVNOJ 

SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ 
U TOKU VANREDNE SITUACIJE 

 
Član 1. 

 
 Ovom Odlukom uređuju se načini utvrđivanja visine zakupnine za poslovne prostore u 
javnoj svojini Opštine Mali Iđoš, kao i način izmirenja obaveza po osnovu stvarnih troškova 
korišćenja ovih poslovnih prostora koji su utvrđeni ugovorom o zakupu poslovnog prostora, počev 
od mjeseca decembra 2020. godine i za mjesece dok bude trajala vanredna situacija na teritoriji 
Opštine Mali Iđoš. 
 

Član 2. 
 

 Zakupcima poslovnih prostora u svojini opštine Mali Iđoš, kojima je naredbama 
Opštinskog štaba za vanredne situacije ili Odlukom Vlade Republike Srbije, a vezano  za 
proglašenu epidemiju zarazne bolesti KOVID-19, ograničeno obavljanje djelatnosti za vrijeme 
trajanja epidemije i vanredne situacije, umanjuje se ugovorena zakupnina za period počev od 
mjeseca decembra 2020. godine i mjesece sve dok bude trajala vanredna situacija na teritoriji 
Opštine Mali Iđoš u iznosu od 50%. 
 
 

Član 3. 
 

 Zakupci poslovnih prostora iz člana 2. ove Odluke dužni su isplatiti puni iznos stvarnih 
(režijskih) troškova za period počev od mjeseca decembra 2020. godine i mjesece sve dok bude 
trajala vanredna sitacija na teritoriji Opštine Mali Iđoš. 
 
 

Član 4. 
 

 Zakupodavac Opština Mali Iđoš je dužna da fakturu za zakupninu poslovnog prostora u 
javnoj svojini Opštine Mali Iđoš za mjesec novembar 2020. godine obračuna u ugovorenom 
iznosu, kao i stvarne troškove, u cjelosti. 
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Član 5. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom listu Opštine 
Mali Iđoš“. 
 
 
Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš    Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-59-6/2020-01                                                               Marko Lazić, s.r. 
Dana: 26.11.2020. godine  
Mali Iđoš    
 

____________________ . ____________________ 
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_______________________________________________________________________________ 
ИЗДАВАЧ:    Скупштина општине Мали Иђош 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:   начелник Општинске управе 
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр. 

840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист. 

_______________________________________________________________________________ 
KIADJA:      Kishegyes község Képviselő-testülete 
FELELŐS SZERKESZTŐ:    községi közigazgatás vezetője 
Az évi előfizetési előleg Kishegyes Község Hivatalos Lapjára 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03  - számú folyószámlára 
Kishegyes község szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni. 

_______________________________________________________________________________ 
IZDAVAČ:    Skupština opštine Mali Iđoš 
ODGOVORNI UREDNIK:   načelnik Opštinske uprave 
Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03– 

Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list. 
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