
НАЈАВА КОНКУРСА: 
Подстицајни програм 

 за развој села и очување биолошке разноврсности  
Парка природе „Стара планина“ 

 
 Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Р.Србије расписује 
трећи по реду позив за пројектне пријаве у оквиру Подстицајног програма  за развој села и 
очување биолошке разноврсности Парка природе „Стара планина“ за 2012. годину, који 
се спроводи као део Пројекта реформе пољопривреде у транзицији (тзв. СТАР Пројекат / Serbia 
Transitional Agriculture Reforme Project).  
 СТАР пројекат се реализује средствима Светске Банке и Глобалног фонда за заштиту 
животне средине (GEF - Global Environmental Facility), a на основу Закона о потврђивању 
споразума о донацији из Глобалног фонда за заштиту животне средине («Пројекат реформе 
пољопривреде у транзицији») између Р.Србије и Међународне банке за обнову и развој у 
својству агенције за имплементацију Глобалног фонда за заштиту животне средине (Сл. 
гласник бр РС 83/08).  
Најважнији циљеви овог четворогодишњег пројекта су:  

 повећање ефикасности и транспарентности у коришћењу јавних фондова (структурална 
подршка пољопривреди и руралном развоју) кроз предприступне финансијске механизме 
фондова Европске Уније (компонента 1);  

 повећање конкурентности српских пољопривредних произвођача на локалном, регионалном 
и међунардоном тржишту, и на тај начин повећање прихода и јачање руралне економије 
(копонента 2) и   

 очување биолошке разноврсности и промоција одрживог коришћења природних ресурса 
подручја Парка природе „Стара планина“ кроз јачање традиционалне пољопривреде и 
агроекотуризма.  

 Прве две компоненте пројекта спроводе се средствима зајма у износу од 17 милиона 
долара, док се трећа компонента финансира из GEF донације у износу од 4,5 милиона долара.  
 Трећа компонента пројекта реализује се на подручју Парка природе «Стара планина» и 
резултат је припремне фазе Пројекта у циљу очувања агробиодиверзитета (2005 – 2007. 
година). Ова компонента  има за циљ унапређење управљања и очувања биолошке 
разноврсности  и одрживог коришћења природних ресурса овог заштићеног подручја кроз: 
обезбеђење техничке и саветодавне подршке за управу парка природе Стара планина; 
успостављање Центра за посетиоце парка природе Стара планина; подизање јавне свести о 
неопходности очувања овог заштићеног добра; јачање сарадње управе парка и локалних 
заједница и других заинтересованих страна; јачање прекограничне сарадње; обнављање и 
одржавање одређених природних станишта ( пре свега деградираних високо планинских 
травњака); унапређење одрживе пољопривредне производње, прераде и маркетинга локалних 
пољопривредних производа и занатских и других услуга кроз успостављање колективног жига 
«Стара планина»; успостављање и јачање сеоског туризма у три пилот села (Гостуша, Дојкинци 
и Сенокос) и друге активности које имају за циљ успостављање функционалних, економски и 
еколошки одрживих модела руралне економије, унапређење заштите природе, али и опстанак 
руралних заједница у парку.  
Подстицајни програм  за развој села и очување биодиверзитета парка природе „Стара 
планина“ намењен је пољопривредним газдинствима, али и удружењима, предузетницима и 
предузећима са подручја Старе планине. Овај програм, ће  у 2012. години, са око 160.000 €, 
пружити подршку у оквиру следећих потпрограма: 
Потпрограм 1 
Развој сеоског туризма у пилот селима Парка природе „Стара планина“ – Гостуша, 
Дојкинци и Сенокос 
Потпрограм 2 
Повећање конкурентности пољопривреде унутар Парка природе „Стара планина“  
Потпрограм 5  
Пројекти у области одрживог руралног развоја и очувања биолошке разноврсности 
подручја Старе планине који су засновани на партнерству јавног, приватног и цивилног 
сектора 



Потпрограм 1 
Развој сеоског туризма у пилот селима Парка природе „Стара планина“ – 

Гостуша, Дојкинци и Сенокос 
 Потпрограм има за циљ успостављање и јачање сеоског туризма у селима Дојкинци, 
Гостуша и Сенокос путем обнове традиционалних сеоских газдинстава у функцији туризма, где је 
крајњи циљ категоризација смештајних капацитета, повећање категорисаних капацитета или 
унапређење туристичког програма на нивоу газдинства.  

 
 Право  учешћа на конкурсу и коришћења подстицајних средстава за Потпрограм 1 имају 
физичка лица:  

 уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са аткивним статусом;   

 са пребивалиштем пријављеним у селима Дојкинци, Гостуша и Сенокос;  

 старости до 65 година;  
 
 

Максимални предвиђени износ подстицајних средстава по захтеву је 1.030.000,00 динара, 

а обавезно учешће корисника средстава је 25% од укупне суме пројекта (не рачунајући ПДВ). 

Дозвољена употреба подстицајних средстава Право учешћа на 
конкурс 

Максималан 
износ по захтеву 
за подстицајна 

средства 

Категоризација смештајних капацитета, повећање категорисаних капацитета и 
унапређење туристичког програма на нивоу газдинства   

1. Грађење, доградња, реконструкција, адаптација, санација, 
текуће и инвестиционо одржавање и унутрашње уређење 
објеката за смештај гостију. 
2. Набавка неопходне опреме и успостављање инфраструктуре 
за активности у области сеоског туризма и унапређење понуде 
сеоског туризма (настрешнице за госте, воденице, бициклизам, 
јахање, „tracking“, слободно пењање итд...) 
Сваки објекат чија се изградња односно реконструкција или 
уређење финансира из ГЕФ средстава треба да испуни 
следеће услове: 
Постављање/изградња непропусне септичке јаме са одводом 
за будуће прикључење канализационој мрежи; 
На крају пројекта свако газдинство треба да има категорисане 
најмање 2 собе и 4 кревета; 
Сваки пројекат изградње или обнове објекта треба да буде у 
стилу народне архитектуре карактеристичне за подручје Старе 
планине: 
1. Основа објекта треба да буде у виду правоугаоника, или у 
виду ћириличног слова ’’Г’’, или слова ’’T’’; 
2. Фасада беле боје, или боје земљаног малтера; 
3. Објекти израђени по типу бондрука, кованице или плетаре, 
имаће предност у рангирању приликом оцене захтева; 
4. Темељ треба да буде израђен од камена из локалних извора 
и најмање 40 до 60 цм висине; 
5. Делови зида приземља, или спрата могу бити израђени и од 
дрвених дасака заштићених одговарајућим премазима; 
6. Предност имају објекти чији је кров покривен каменим 
плочама у складу са традицијом покривања у наведеним пилот 
селима; 
7. Оџак објекта треба да буде покривен каменом плочом у 
складу са локалном архитектуром; 
8. Сва столарија на објекту треба да буде израђена од дрвета; 
9. Ограда дворишта треба да буде у складу са традициом 
самог насеља: дрвена ограда, камене плоче, или камени 
облуци. 

Пољопривредна 
газдинства 

1.030.000,00 
динара 

 



Потпрограм 2 
Повећање конкурентности пољопривреде  

унутар Парка природе „Стара планина“  
 

 Подстицајна средства из овог програма намењена су унапређењу производње и прераде млека, 
вуне, меса и коже; успостављању машинских прстенова; развоју органске производње и проширењу 
економских делатности на селу.  
 

Дозвољена употреба подстицајних средстава Право учешћа на конкурсу Максималан 
износ по захтеву 
за подстицајна 

средства (у 
динарима) 

Унапређење производње и прераде млека,  меса, вуне и коже 

Набавка оваца (старосне категорије оваца које се могу купити: 
приплодна јагњад, приплодна шиљежад; приплодне двиске и 
приплодне овце старости до 6 година старости) 

Пољопривредна газдинства (носиоци 
физичка лица) регистрована унутар 

територије ППСП 

515.000,00  
 

Набавка уређаја за хлађење млека капацитета од 200 до 
2000л; апарата за мужу, посуда за млеко од нерђајућих 
материјала (капацитета од 10 до 40 л). 

Пољопривредна газдинства (носиоци 
физичка лица), задруге и удружења 

пољопривредника са седиштем унутар 
ППСП 

Набавка опреме за производњу качкаваља и белог сира, урде 
и других млечних производа, посуда за пријем млека (танк), 
дупликатора, цистерни за транспорт млека и друге млекарске 
опреме; извођење грађевинсих и других радова на  објекатима 
за прераду (грађење, доградња, реконструкција, адаптација, 
санација, текуће и инвестиционо одржавање); маркетиншке 
активности 

Пољопривредна газдинства (носиоци 
физичка лица), предузетници и 

предузећа регистрована за прераду 
млека (укључујући и Млекарску школу 
„Др Обрен Пејић“) са седиштем унутар 

територије општина ППСП 

1.030.000,00 за 
предузетнике и 

правна лица 
515.000,00  за 

пољопривредна 
газдинства 

 

Набавка опреме за прераду вуне, извођење грађевинсих и 
других радова на  објекатима за прераду (грађење, доградња, 
реконструкција, адаптација, санација, текуће и инвестиционо 
одржавање); маркетиншке активности 

Предузетници и предузећа регистрована 
за прераду вуне, са седиштем унутар 

територије општина ППСП 

Набавка опреме за прераду меса,  извођење грађевинсих и 
других радова на  објекатима за прераду (грађење, доградња, 
реконструкција, адаптација, санација, текуће и инвестиционо 
одржавање); маркетиншке активности 

Предузећа и предузетници регистровани 
за прераду меса (кланице и 

прерађивачки капацитети за месо) са 
седиштем унутар територије општина 

ППСП 

Набавка опреме за прераду коже, извођење грађевинсих и 
других радова на  објекатима за прераду (грађење, доградња, 
реконструкција, адаптација, санација, текуће и инвестиционо 
одржавање); маркетиншке активности 

Предузетници и предузећа регистрована  
за прераду коже, са седиштем унутар 

територије општина ППСП 

Успостављање машинских прстенова 

Набавка трактора, косилица, растурача и сакупљача сена, 
преса за сено, растурача стајњака, сејалица и других 
прикључних машина са циљем успостављања машинских 
прстенова. 

Пољопривредна газдинства (носиоци 
физичка лица) и удружења 

пољопривредних произвођача са 
седиштем унутар ППСП 

1.236.000,00 
 

Унапређење услова у објектима за држање домаћих животиња 

Грађење, доградња, реконструкција, адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће одржавање  објеката за држање 
животиња 

Пољопривредна газдинства (носиоци 
физичка лица), регистровани унутар 

ППСП 

515.000,00 
(за грађење нових 

објеката 
1.030.000,00)  

Развој органске пољопривреде 

Набавка прикључних пољопривредних машина и опреме за 
прераду пољопривредних производа; грађење, доградња, 
реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће 
одржавање  објеката за смештај животиња, складиштење 
хранива и прераду органских производа; сертификација 
производње/прераде. 

Пољопривредна газдинства (носиоци 
физичка лица), удружења и задруге са 
седиштем унутар ППСП 

515.000,00 
 

Проширење економских делатности 

Набавка машина и опрема; грађење, доградња, 
реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо и текуће 
одржавање  објеката за потребе покретања или унапређења 
економских непољопривредних делатности   на газдинству 
(пример: обрада дрвета, традиционално занатство и други 
видови непољопривредних делатности) 

Пољопривредна газдинства (носиоци 
физичка лица), предузећа  и 
предузетници регистровани унутар 
ППСП 

515.000,00  
 

 
Право  учешћа на конкурсу и коришћења подстицајних средстава имају физичка лица (у својству 
пољопривредних газдинстава), задруге, предузећа, предузетници и удружења грађана која 
испуњавају следеће услове:  



 
физичка лица - носиоци породичних комерцијалних пољопривредних газдинстава:  

 уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са аткивним статусом;  

 са пребивалиштем пријављеним у селима унутар Парка природе Стара планина; 

 старости до 65 година;  
предузетници, предузећа:  

 уписана у одговарајуће регистре Агенције за привредне регистре; 

 са седиштем на подручју општина Зајечар, Књажевац, Пирот и Димитровград; 
задруге: 

 уписана у одговарајуће регистре Агенције за привредне регистре; 

 са седиштем унутар подручја ППСП 
удружења грађана: 

 уписана у Регистар удружења Агенције за привредне регистре (чланови удружења треба да 
буду уписани у Регистaр пољопривредних газдинстава); 

 са седиштем унутар подручја ППСП 

 са јасним програмским опредељењима у области пољопривреде и руралног развоја 

 
 

Обавезно учешће корисника средстава је 25% од укупне суме пројекта (не рачунајући ПДВ). 
 

 

Напомена: Приликом оцењивања пројектних пријава, предност ће бити давана оним 
пројектима који својом реализацијом могу да допринесу оживљавању овчарства на подручју 
Старе планине. 



 

Потпрограм 5 
Пројекти у области одрживог руралног развоја и очувања биолошке 

разноврсности подручја Старе планине који су засновани на партнерству јавног, 
приватног и цивилног сектора 

 
 

 Подстицајна средства из овог потпрограма намењена су пројектним активностима  које 
могу допринети очувању биолошке разноврсности, али и унапређењу услова живота и 
атрактивности подручја Парка природе «Стара планина». Све активности треба јасно да 
демонстрирају партнерство јавног, приватног и цивилног сектора са крајњим циљем да спрече 
даљу деградацију ресурса ППСП (природних, културних, друштвених...) и начине ППСП 
угоднијим за живот, боравак, рад и одмор. 

 
 
Право  учешћа на конкурсу и коришћења подстицајних средстава имају општине Зајечар, 
Књажевац, Пирот и Димитровград, универзитети/факултети, школе, задруге, предузећа и 
удружења грађана која испуњавају следеће услове:  

 правна лица уписана у одговарајуће регистре Агенције за привредне регистре, са седиштем 
на подручју општина Зајечар, Књажевац, Пирот и Димитровград; 

 Универзитети и факултети са подручја Републике Србије 
Обавезно учешће корисника средстава је 10% од укупне суме пројекта (укључујући и ПДВ). 
 

Напомена: Приликом оцењивања пројектних пријава, предност ће бити давана оним 
пројектима који својом реализацијом могу да допринесу оживљавању овчарства на подручју 
Старе планине. 

Дозвољена употреба подстицајних средстава Право учешћа 
на конкурсу 

Максималан  
износ по 

захтеву за 
подстицајна 

средства  

Иницијативе засноване на интересу заједнице које имају 
јасан утицај на: 
1. Очување биолошке разноврсности и одрживо коришћење 
ресурса ППСП кроз спровођење нових и креативних идеја у 
области образовања, јачања јавне свести и других 
активности на очувању биолошке разноврсности, и/или путем 
унапређења  
 2. одрживи рурални развој ППСП путем унапређења 
пољопривредне производње, прераде и маркетинга 
пољопр.производа; сеоског / еко туризма, саветодавства и 
образовања. 
Следеће активности представљају пример активности за чије 
спровођење може да се конкурише: 
 Очување традиционалног културног наслеђа које има 
туристички потенцијал; 
Улепшавање села (уређење фасада) у пилот селима 
(Дојкинци, Гостуша и Сенокос); 
Физичка инфраструктура у пилот селима; 
Успостављање и развој туристичких програма и садржаја 
Мере за унапређење енергетске ефикасности и еколошког 
управљања у пилот селима, као рецимо: производња 
алтернативне енергије (соларна, енергија ветра, биомасе...); 
еколошки третман отпадних вода; управљање чврстим 
отпадом; активности на јачању јавне свести.... 
Потпројекат може обухватити и друге активности које 
доприносе очување и одрживо коришћење наслеђа ППСП. 

Правна лица: 
општине, 
универзитети-
факултети, 
школе, 
предузећа, 
задруге, 
удружења 
грађана 
Свака 
иницијатива 
треба да буде 
заснована на 
партнерству 
најмање два 
правна 
субјекта из 
приватног, 
јавног или 
цивилног 
сектора, с тим 
да у случају 
два 
подносиоца не 
могу оба 
субјекта бити 
из истог 
сектора. 

5.150.000,00 
динара 

  



 

 
Конкурс је отворен до 17. фебруара 2012. године 

Рок за завршетак пројектних активности је 15. мај 2012 
Све пријаве се достављају на адресу:  

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,  
СТАР Пројектна јединица у Димитровграду 
Ул.Бошко Буха бр.22/8, 18320 Димитровград 

 
Детаљнија појашњења у вези услова коришћења подстицајних средстава налазе се у 

информаторима за сваки од потпрограма  
са детаљним конкурсним упутством и обрасцом за пријаву.  

Информатори се могу преузети са сајта: 
 www.mpt.gov.rs; www.dimitrovgrad.rs; www.pirot.rs; www.knjazevac.rs; www.ark.rs; www.zajecar.rs 

 
Заинтересовани за конкурс могу  да се обрате за савет Пољопривредној стручној служби у 
Пироту и Зајечару и општинским управама у Зајечару, Књажевцу, Пироту и Димитровграду  

 
 

 


