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

гласник РС'', бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 60. став 1. тачка 29. Статута 

општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 1/2019), члана 8. Одлуке о оснивању буџетског Фонда 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ковин („Службени 

лист општине Ковин“, број 4/2016) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја општине Ковин за 2019. годину, број: 320-104/2019-III од 

13.05.2019. године,  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 07.06.2019.године  

расписује 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ 

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ОСИГУРАЊА У  

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ   

 

 

I.  Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка лица), са пребивалиштем и 

производњом на територији општине Ковин, да поднесу захтев за субвенционисање инвестиције 

осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2019. години. 

 

II.  Субвенционишу се трошкови за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника 

и животиња у износу од 30% од укупног износа обрачунате премије осигурања, без урачунатог ПДВ-

а, с тим да је максимални износ по газдинству 50.000,00 динара. 

 

III. Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити: 

 - пољопривредно газдинство (физичка лица) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава 

са активним статусом; 

 - ако су пебивалиште и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији 

општине Ковин;  

 - ако подносилац захтева нема неизмирених дуговања према буџетском Фонду за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ковин и по основу раније остварених  

подстицаја општине Ковин на дан подношења захтева.   

 - ако подносилац захтева нема неизмирених дуговања према локалној пореској 

администрацији општине Ковин.            

         

         
IV. Образац захтева за осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња се 

преузима на писарници, Општинске управе  општине Ковин, канцеларија бр.11. 

 

Уз попуњен захтев се доставља: 
- Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства (уколико је лична карта са 

чипом приложити очитану и одштампану личну карту); 

- Фотокопија потврде о активном статусу у Регистру  пољопривредних газдинства за 2019. 

годину; 

- Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа 

јединице локалне самоуправе, не старије од три месеца од дана подношења захтева;  

- Извод из Регистра  пољопривредних газдинства са подацима о структури биљне производње; 

- Извод из Регистра  пољопривредних газдинства са подацима о животињама; 

- Фотокопија картице наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке или потврда 

пословне банке о отвореном наменском текућем рачуну; 

- Оригинал или оверена фотокопија Полисе осигурања;   

- Оригинал или оверена фотокопија Потврде о извршеном плаћању укупне премије осигурања; 

 

 

 

 



 

V.  Захтев са пратећом документацијом предаје се ЛИЧНО у затвореној коверти на писарници 

Општинске управе општине Ковин, канцеларија бр.11, ул. ЈНА бр.5, радним даном од 08,00 до 14,00 

часова адресирано “Комисији за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Ковин – са назнаком субвенционисање осигурања” и  подацима о подносиоцу 

захтева на полеђини коверте.  

 

VI.  Период за подношење захтева, за повраћај дела трошкова за инвестицију осигурања у 

пољопривредној производњи траје од 17.06.2019.године до утрошка средстава планираних за ове 

намене у износу од 1.780.000,00 динара, односно најкасније до 01.11.2019. године. 

 

 Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви 

који не испуњавају услове из Поглавља III овог Јавног позива, неће се разматрати.  

       
VII.  Јавни позив ће бити објављен на сајту Општине Ковин: www.kovin.org.rs и oгласним таблама 

Општинске управе општине Ковин и месних заједница. 

 

VIII.  Детаљније информације могу се добити у надлежном одељењу Општинске управе општине 

Ковин, канцеларија бр.16 или на телефон: 013/742-268 од 7,00 до 15,00 сати сваког радног дана у 

периоду трајања јавног позива. 

    

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 320-142/2019-III од 07.06.2019.године. 

 

 

 

 

                                                                                                        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

                                                                                                      Зоран Николић, дипл. правник   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


