
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 

ПРЕДСЕДНИК 

Број: 320-1292/2021-01 

Датум: 17.06.2021. године 

Житорађа 

 

На основу члана 44 став 1 тачка 5 Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ 

бр.129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 67. став 1 тачка 8. 

Статута општине Житорађа („Службени лист града ниша“ бр. 27/19), Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

општину Житорађа за 2021. годину број : 320-1121/21-01 од 12.05.2021. године, уз 

предходну прибављену  сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде бр. 320-00-04461/2021-09 од 05.05.2021. године, Правилника о 

критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у 

пољопривреди број: 110-1230/2021-01од 01.06.2021. године, након спроведеног Јавног 

Позива за реализацију програма подршке  за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Житорађа за 2021. годину број: 320-1247/21-01 од 

04.06.2021. године и Извештаја Комисије за спровођење и реализацију програма 

подршке у спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 

Житорађа у 2021. години број 02-1248-2/2021-01 од 15.06.2021. године, дана 

17.06.2021. године  Председник општине Житорађа доноси: 

РЕШЕЊЕ 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да „СЗСЗ 1. Децембар“ Житорађа, МБ: 17217895, ПИБ: 

100368638, ул, Топлички Хероји бр. 15. 18 412 Житорађа, испуњава услове за 

коришћење подстицајних средстава из буџета општине Житорађа. 

 

2. Додељују се средства „СЗСЗ 1. Децембар“ Житорађа, МБ: 17217895, ПИБ: 

100368638, ул, Топлички Хероји бр. 15. 18 412 Житорађа, у висини од 100% од 

вредности прихватљиве инвестиције односно у укупном износу од 9.999.983,47 

динара. 

 

3. Средства из става 1 диспозитива овог решења ће бити пренета кориснику 

средстава из буџета општине Житорађа, са позиције 132, раздео 5, 

функционална класификација 421 – пољопривреда, програм 0101- 

пољопривреда и рурални развој, активност 0001- подршка за спровођење 

пољопривредне политике у локалној заједници, економска класификација 454 

субвенције приватним предузећима, на наменски рачун корисника уписан у 

Регистар пољопривредниг газдинстава. 

 

4. Средства из става 1 диспозитива овог решења биће пренета кориснику 

подстицајних средстава након закључења Уговора којим ће бити ближе 

утврђена права и обавезе општине Житорађа и корисника подстицајних 

средстава. 

 

5. ОБАВАЗУЈЕ СЕ корисник подстицаја из става 1. диспозитива овог решења да:  



 Комисији за спровођење програма и јавног позива подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа за 

2021. годину омогући вршење надзора и пруже потребне податке и 

информације  и након преузимања подстицаја; 

 корисник средстава се обавезује да на сваких 1.000.000,00 (милион ) динара 

подстицаја , увећа број приплодних крмача за 30 и да исте буду уматичене; 

 корисник средстава се обавезује да води бригу о репродукцији предметних 

животиња; 

 корисник средстава дужан је да чува документацију која се односи на 

остваривање права на подстицаје најмање 5 година од њихове наплате; 

 корисник средстава дужан је да врати износ средстава који је примио на 

основу нетачно приказаних података или који је ненаменски користио, 

увећан за износ затезне камате, најкасније 30 дана од дана правоснажности 

решења. 

 уколико Комисија за спровођење програма и Јавног позива подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 

Житорађа у 2021. години и надлежни орган локалне самоуправе  - Служба за 

пољопривреду и рурални развој установе да корисник подстицајних 

средстава не испуњава оптималне услове држања , исхране , здраствене 

заштите  животиња или не испуњава било коју од уговорених обавеза, 

упутиће предлог Служби буџета општине Житорађа да доносе решење о 

повраћају подстицајних средстава са припадајућом затезном каматом. 

 Корисник средстава дужан је да комисији и надлежним органима локалне 

самоуправе по позиву а најкасније до 25.11.2021. године доставе следећу 

документацију: 

- Наративно  - финансијски извештај о утрошку средстава добијених по 

Јавном позиву; 

- Фискалне рачуне или потврду о преносу средстава за купљену сточну храну; 

- Оргиналне рачуне за купљену сточну храну; 

- Отпремнице за купљену сточну храну; 

- Фискалне рачуне или потврду о преносу средства за купљену ветеринарску 

опрему; 

- Оригиналне рачуне за купљену ветринарску опрему; 

- Отпремнице за купљену ветеринарску опрему. 

 

6. КОМИСИЈА за спровођење и реализацију програма подршке у спровођењу 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа у 

2021. години, Служба за пољопривреду и рурални развој ће у периоду од три 

године од дана пласирања бесповратних средстава код корисника средства 

вршити периодичну контролу наменског трошења средстава, испуњење 

уговорених обавеза у смислу увећања броја приплодних крмача и њиховог 

уматичења у складу са уговореном динамиком, најмање једном годишње а по 

потреби и чешће. 

 

7. РЕШЕЊЕ објавити на сајту општине Житорађа (www.zitoradja.rs) 

 

Образложење 

 

Општина Житорађа је на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021. годину број : 320-



1121/21-01 од 12.05.2021. године, уз предходну прибављену  сагласност Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-00-04461/2021-09 од 05.05.2021. 

године, Правилника о критеријуимима и поступку за доделу и коришћење 

подстицајних средстава у пољопривреди број: 110-1230/2021-01од 01.06.2021. године, 

дана 04.06.2021. године расписала Јавни Позив за реализацију програма подршке  за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа 

за 2021. годину број: 320-1247/21-01 од 04.06.2021. године који је истог дана објављен 

на интернет порталу општине Житорађа www.zitoradja.org. До истека рока предвиђеног 

за подношење пријава, стигла је 1 пријава и то пријава „СЗСЗ 1. Децембар“ Житорађа,  

заведена у општинској управи општине Житорађа под бројем: 819/21 од 11.06.2021. 

године. 

Након истека рока Комисија за спровођење и реализацију Програма подршке у 

спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Житорађа 

формирана решењем Председника општине Житорађа број 02-1248/2021-01 од 

04.06.2021. године, је дана 15.06.2021. године отворила приспелу пријаву и 

константовала да је СЗСЗ „1. Децембар“ уз пријаву доставила и Пријаву са изјавом 

потписану од стране овлашћеног подносиоца захтева: 

1. Пријаву са изјавом за доделу подстицаја у пољопривреди из буџета општине 

Житорађа у 2021. години потписану од стране овлашћеног подносиоца захтева 

од 11.06.2021. године, 

2. Решење из АПР-а број: БД 27959/2021 од 07.04.2021 .године, 

3. Извод са подацима о структури сточног фонда -  Управа за трезор – Филијала 

Прокупље број: 320-10/2021-088/449  од 10.06.2021. године , 

4. Потврду да је подносилац захтева правно лице – носилац активног 

комерцијалног пољопривредног газдинстваса територије општине Житорађа, 

уписаног у регистарпољопривредних газдинстава, у складу са Заком о 

пољопривреди и руралном развоју ( Потврда о активном статусу регистрованог 

пољопривредног газдинства број: 320-9/2021-088/1078 од 10.06.2021. године), 

5. Потврду да су грла уматичена број: 109 од 11.06.2021 године издату од стране 

„СЗСЗ 1. Децембар Житорађа“ са Захтевом за упис у главну матичну евиденцију  

број 04-441/21 од 20.01.2021. године „Института за сточарство“ Београд и 

записником Републичког пољопривредног инспектора  број: 270-320-39/2021-04 

од 19.01.2021. године, 

6. Извод из  регистра пољопривредних газдинстава  - животиње са ХИД бројем – 

Управа за трезор  - Филијала Прокупље број: 320-10/2021-088/449 од 10.06.2021. 

године , 

7. Доказ да је подносилац захтева измирио пореске обавезе према локалној 

самоуправи (ЛПА) -  Уверење Локалне пореске администрације општине 

Житорађа број: 437-40-284/21-03 од 11.06.2021. године, 

8. Доказ да је подносилац захтева измирио све пореске обавезе јавних прихода 

(потрврда – уверење Министарсва фимамсија - Пореске Управе ) – Уврење 

Министарства финасија , Одељење за пореско рачуноводство Прокупље број: 

085-437-00-01598/2021-830 од 11.06.2021. године, 

9. Потписана ијава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да не 

постоји захтев за исто улагање код других јавних фондова потисана од стране 

директора „СЗСЗ 1. Децембар, Житорађа“ од 11.06.2021. године, 

10. Предрачун за куповину сточне хране - Профактура број: 21- PF012000009 ОД 

11.06.2021. године добављача ТР „СУПЕР ПРОМ“, Николе Тесле бб 18 410 

Дољевац, 

http://www.zitoradja.org/


11. Предрачун за куповину ветеринарске опреме - - Профактура број: 21- 

PF012000009 ОД 11.06.2021. године добављача ТР „СУПЕР ПРОМ“, Николе 

Тесле бб 18 410 Дољевац, 

12. Број наменског рачуна код банке за регистровано пољопривредно газдинстство 

(копија картице текућег рачуна банке) – Потврда Министарства финансија 

Управе за трезор Филијале Прокупље број: 422-315/2021-008 од 11.06.2021. 

године којом се потврђује да СЗСЗ 1. Децембар има отворен подрачун код 

Министарсва финасија , Управа за трезор филијала Прокупље , број подрачуна 

840-24633763-35 назив подрачуна Специјализована земљорадничко сточарска 

задруга 1. децембар, Житорађа. 

 

Комисија је након отварања приспеле пријаве и провере конкурсне документације 

константовала да је пријава СЗСЗ „1 Децембар“ уредна и благовремена као и да садржи 

сву адекватну документацију тражену јавним позивом и затим извршила обилазак 

производних капацитета и пословних објеката СЗСЗ „1. Децембар“ и проверу 

чињеничног стања из поднете пријаве на лицу места. 

Комисија је у коначном утврдила да подносилац пријаве „СЗСЗ 1. Децембар“ 

Житорађа испуњава све услове утврђене Јавним позивом и предложила да се истом 

доделе средства у висини од 100% од вредности прихватљиве инвестиције односно у 

укупном износу од 9.999.983,47 динара, о чему је састављен извештај Комисије и 

достављен Председнику општине, који чини саставни део овог решења. 

 

У складу са одребама Програма подршке за спровођење пољопривредене политике 

и политике руралног развоја за општину Житора за 2021. годину број: 320-1121/21-01 

од 12.05.2021. године, уз предходну прибављену  сагласност Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-00-04461/2021-09 од 05.05.2021. 

године,  општина Житорађа и „СЗСЗ 1. Децембар“ Житорађа склопиће уговор о 

коришћењу подстицајних средстава којим ће се регулисти међусобна права и обавезе. 

  

Узимајући у обзир све предходно наведено донето је решење и одлучено као  у 

диспозитиву. 

 

Упуство о правном средству: 

 

 Против овог решења , странка - корисник подстицајних средстава има право 

жалбе Општинском Већу  општине житорађа у року од 15 дана од дана пријема  овог 

решења преко овог органа на адресу: Општина Житорађа  ул. Топлички Хероји бр. 53, 

18 412 Житорађа. 

   

Решење доставити  

- Именованом, 

- Комисији 

- Служби буџета 

- Архиви                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

                                                                __________________________ 

                                                                           Иван Станојевић                                                                 


