На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју(Сл.гласник
РС”бр:10/13,142/14,103/2015), Решења Министарства пољопривреде и заштите животне
средине о давању предходне сагласности на програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја у општини Медвеђа за 2016 годину број: 320-0003142/201-09 од 07.04.201. године и Одлуке општинског већа о усвајању програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Медвеђа број: 06143/2016 од 17.03.2016. године, Председник општине Медвеђа расписује:

КОНКУРС
за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине медвеђа у 2016. години

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Члан 1.
Oвим конкурсом утврђују се услови и начин коришћења средстава програма
подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручију
општине Медвеђа у 2016. години.
Члан 2.
За спровођење Програма подршке пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Медвеђа у 2016. години, обезбеђена су средства у Одлуци о
буџету општине Медвеђа на позицији: 82, у разделу: 4, програм – Развој пољопривреде
( 0101 ), програм активности 0101, функционална класификација 421, економска
класификација: 4511, у износу од 10.000.000,00 динара.

Члан 3.
Мере подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја су:
1. Мере директних плаћања.
Регреси 100.1 у оквиру ове мере подстицајна средства опредељена су за инвестицију
1) 100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал ( вештачко осемењавање крава и јуница).
За наведену меру издвојено је 500.000,00 дин.
2. Мере подршке руралном развоју.
Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинства 101. у оквиру ове
мере подстицајна средства опредељена су за ивестиције по сектору :

Сектор млеко:

2) 101.1.1 Набавка квалитетних јуница млечних раса или сименталског говечета;
3) 101.1.6 Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење
концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд .)
4) 101.1.7 Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и апликацију стајњака;
5) 101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу;
6) 101.1.10. Набавка опреме за хлађење и складиштење мелека;
Сектор месо:
7) 101.2.1. Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса;
8) 101.2.4. Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију
концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд),
електричне ограде и термо – појилице;
Сектор воће и грожђе:
9) 101.3.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање)
производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и
постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за
тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног
материјала;
10) 101.3.2. Набавка воћарско-виноградарских трактора мањих димензија, риголера,
подривача и машина за резидбу, тарупирање, бербу и сл.;
11) 101.3.3. Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и
наводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу садног материјала
и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и цвећарство) на
отвореном пољу (набавка механизације за воћарско-винаградарску производњу;
набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних
прскалица или аутомизера за заштиту од болести, корова и штеточина; система са
микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и расадника од измрзавања;
противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система кап по кап; набавка
пластичних фолија, агротекстила и слично и прскалица за наводњавање); бушење
бунара и уређење водозахвата
12) 101.3.4. Изградња стакленика и набавка опреме и / или матерјала за повртарску
производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и
цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за
пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за
пластенике , система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање ,
система за наводњавање/ одвводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и
столовима за производњу расада ) за пластенике и стакленике.
13) 101.3.5
Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, садног
материјала и поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, хладњача
за дугорочно складиштење производа; изградња хладњача и капацитета за чување и
припрему за отпремање садног материјала; изградња центара за скупљање и припрему
воћа, грожђа и поврћа за тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за набавку
опреме за припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка

машина за прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и
набавка палета за дугорочно складиштење производа.
Сктор житарице
14) 101.4.3. Набавка прикључних машина за жетву и бербу;
15)101.4.4.Набавк машина за обраду земљишта;
16) 101.4.5. Набавка сејалица;
17) 101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и
корова;
Сектор пчеларство
17) 101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава;
18) 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство;
За наведену меру издвојено је 9.500.000,00 дин.
Члан 4.
Прихватљиви трошкови за мере подстицаја наведених у члану 3. конкурса за
реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Медвеђа ( у даљем тексту Програм), приказани су у табели
1.- Прихватљиви трошкови.

Табела. 1- ПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ
Мере/сектор
Регреси
Млеко

•
•
•
•

•
•

Месо

•
•

Воће и грожђе

•
•

Врсте прихватљивих трошкова
трошкови вештачког осемењавања крава и јуница
набавка квалитетних јуница и крава млечних раса
набавка преносне опреме за мужу:
Механизација и опрема за транспорт и манипулацију стајског ђубрива,
осоком и течним стајњаком (транспортери за стајско ђубриво; уређаји за
мешање осоке и течног стајњака; пумпе за пражњење танкова; сепаратори
за осоку и течни стајњак; машине за утовар чврстог стајњака;
специјализирана опрема за транспорт стајњака, осоке и течног стајњака;
цистерне за течни стајњак; специјалне приколице за транспорт
стајњака/осоке/течног стајњака с одговарајућом опремом);
набавка опреме за хлађење и складиштење млека:
Механизација и опрема за припрему кабасте сточне хране, храњење и
напајање животиња (млинови и мешаонице за припрему концентроване
сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; изузимачи;
транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну;
хранилице; појилице; балирке; увијачи бала и силокомбајни; косачице;
превртачи сена и др.);
Набавка квалитених говеда, оваца, коза и свиња товних раса.
Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију
концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа,
итд), електричне ограде и термо – појилице;
набавка сертификованиг или стандардног воћног садног матерјала.
Набавка воћарско-виноградарских трактора мањих димензија, риголера,

•

•
•
•
•
•
•
•
Житарице

Пчеларство

•
•
•
•
•
•
•
•

подривача, ротофрезе, мотокултиватори, ротодрљаче и машина за резидбу,
тарупирање, бербу , садилице.
Опрма и механизација за заштиту воћа од болести, штеточина, корова, града:
противградне мреже, стубови, ношене и вучне прскалице, атомизери,
моторне косе.
Опрема и уређаји за наводњавање и ђубрење (фертиригација)
Опрема за ограђивање засада/фарме
Изградња система за наводњавање на газдинствима укључујући
микроакумулације, бушење бунара, уређење водозахвата;
Пумпе, цевоводи, распршивачи, систем филтрације, систем ђубрења
водотопивим ђубривима (фертиригације), капаљке, роломати.
Уређаји и опрема за замрзавање;
Опрема за стакленике, пластенике, вишегодишње и вишеслојне фолије
Опрема (укључујући полице, металне конструкције, дрвене палете) и уређаји
за складишне просторе.
трактори за ратарску производњу
комбајна за жетву и бербу
прикључних машине за жетву и бербу
плугови, тањираче, дрљаче, разривачи, подривачи и др.
сејалице;
прскалице за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова.
Набавка нових пчелињих друштава.
Набавка опреме за пчеларство: кошнице, центрифуге, електрични отклапач
саћа, каде за отклапање саћа, Електричне пумпе и пунилице за мед, Канте и
бурад за мед, цистерне за мед, сушара за полен и стресач пчела. Топионици
за восак;

ВИСИНА ПОДСТИЦАЈА
Члан 5.
Право на коришћење подстицаја, под условима утврђеним овим конкурсом,
остварује се на основу једне пријаве на конкурс за коришћење подстицаја за једну
меру, уколико се користе средства за обе мере из члана 3. став 1 и 2 овог конкурса
подносе се две пријаве.
Висина подстицаја за меру Регреси, подстицаји се утврђују у проценту од 100%
плаћеног износа вештачког осемењавања а висина подстицај опредељена програмом и
конкурсом износи 2.500,00 динара по осемењеном грлу, с тим што је максималан
износ повраћаја 25.000,00 дин по једном пољопривредном газдинству а финансираће
се само прво осемењавање.
Подстицаји се утврђују у проценту од 50% до 90% плаћеног износа реализоване
инвестиције, а до максималног износа опредељеног за сваки сектор или инвестицију у
оквиру сектора, за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинства.
Износ подстицаја изражен у процентима зависи ће од врсте инвестиције и у зависности
од тога да ли је инвестиција на бављена од добављача који је у систему ПДВ-а или од
добављача који није у систему ПДВ-а или тј. нема обавезу исказивања пореза на
додату вредност.

Максимум подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних
газдинства опредељена програмом и конкурсом износи 200.000,00 дин, по једном
пољопривредном газдинству, с тим да висина подстицаја је опредељена и по сектору и
за сваку инвестицију у оквиру сектора, такође максимални износ подстицаја за обе
мере из члана 3. става 1 и 2 износи: 200.000,00 дин.
Сектор млеко:
Максимална вредност подстицаја(повраћаја) за опрему и механизацију у оквиру
овог сектора је 65% плаћеног износа реализоване инвестиције умањене за износ
средства на име пореза на додату вредност и царине и не може бити већа од: 200.000,00
динара по свакој појединачној инвестицији.
За набавку квалитетних грла говеда подстицај се може остварити за највише 2
грла. Вредност повраћаја по једном набављеном грлу је 65% плаћеног износа
реализоване инвестиције, умањене за износ средства на име пореза на додату вредност
и царине и не може бити већа од: 80.000,00 динара по једном грлу.
Уколико подносиоц захтева изврши набавку квалитетних грла од физичког лица
регистрованог пољопривредног произвођача који нема обавезу исказивања ПДВ,
вредност подстицаја утврђује се у износу од 50% од укупне вредности реализоване
инвестиције.

Сектор месо
Максимална вредност подстицаја (повраћаја) за опрему и механизацију у оквиру овог
сектора је 65% плаћеног износа реализоване инвестиције умањене за износ средства на
име пореза на додату вредност и царине и не може бити већа од: 200.000,00 динара по
свакој појединачној инвестицији.
За набавку квалитетних грла оваца и коза, право на подстицај се може остварити
за набавку најмање 5 а највише 10 набављених женских грла односно најмање 1 а
највише 5 мушких грла, с тим да је максималан бр. грла оба пола за која се остварује
подстицај до: 10 грла оба пола, што се сматра једном инвестицијом. Вредност
повраћаја по једном набављеном грлу је 65%
плаћеног износа реализоване
инвестиције, умањене за износ средства на име пореза на додату вредност и царине и
не може бити већа од 10.000,00 динара, односно максимално 100.000,00 динара за
једну инвестицију.
За набавку квалитетних грла говеда подстицај се може остварити за највише 2 грла.
Вредност повраћаја по једном набављеном грлу је 65% плаћеног износа реализоване
инвестиције, умањене за износ средства на име пореза на додату вредност и царине и
не може бити већа од: 80.000,00 динара по једном грлу.
Уколико подносиоц захтева изврши набавку квалитетних грла од физичког лица
регистрованог пољопривредног произвођача који нема обавезу исказивања ПДВ,
вредност подстицаја утврђује се у износу од 50% од укупне вредности реализоване
инвестиције.

Сектор воће грожђе и поврће
Максимална вредност подстицаја ( повраћаја ) за опрему и механизацију у оквиру овог
сектора је 65% плаћеног износа реализоване инвестиције умањене за износ средства на
име пореза на додату вредност и царине и не може бити већа од: 200.000,00 динара по
свакој појединачној инвестицији.
Максимална вредност подстицаја за набавку садног матерјала је 55% осим за садни
материјал малине и купине код којих подстицај износи 90% плаћеног износа
реализоване инвестиције умањене за износ средства на име пореза на додату вредност
и царина и не може бити већи од: 200.000,00 динара.
За инвестицију бушење бунара код које подстицај износи 75% од плаћеног износа
реализоване инвестиције умањене за износ средства на име пореза на додату вредност
и царине и не може бити већи од: 200.000,00 динара.
За подизање воћних засада, да је засад подигнут у задњем кварталу 2015. и током
2016. године и да парцела на којој се подиже засад не може бити мања од 0,10 ха за
јагодасто и бобичаво воће, односно 0,2 за јабучасто, коштичаво и језграсто воће.
Подстицаји се остварују уколико је засад подигнут сертификованим или стандардним
садним матерјалом.
Носиоци газдинства који изврше набавку опреме, механизације и услуга од
регистрованих занатских радњи и предузетника који нису у систему ПДВ-а и немају
обавезу исказивања истог, износ повраћаја износи ће 50% од укупне вредности
Сектор остало биље житарице крмно биље, лековито:
Максимална вредност подстицаја ( повраћаја ) је 65% плаћеног износа реализоване
инвестиције умањене за износ средства на име пореза на додату вредност и царине и не
може бити већа од: 200.000,00 динара по свакој појединачној инвестицији.
Сектор пчеларство:
Максимална вредност подстицаја ( повраћаја ) је 65% плаћеног износа реализоване
инвестиције умањене за износ средства на име пореза на додату вредност и царине и не
може бити већа од: 200.000,00 динара по свакој појединачној инвестицији.
инвестиције.

Носиоци газдинства који изврше набавку опреме и механизације од регистрованих
занатских радњи и предузетника који нису у систему ПДВ-а и немају обавезу
исказивања истог, износ повраћаја износи ће 50% од укупне вредности инвестиције.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА
Члан 6.
Право пријаве на конкурс имају физичка лица носиоци регистрованих
пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и
вођења регистра пољопривредних газдинстава, са подручја општине Медвеђа чија се
пољопривредна имовина (земљиште, објекти и друге непокретности) налази на
подручју општине, која имају пребивалиште или само производњу на територији
општине Медвеђа и да регистровано пољопривредно газдинство има активни статус.

ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 7.
Право на коришћење подстицаја има лице из члана 6. Конкурса ако:
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о
начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава;
Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне
самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција;
Kорисник средстава има пребивалиште и производњу или само производњу на
територији општине Медвеђа;
Да за предметну инвестицију не користе средства подстицаја по неком другом
основу( субвенције, подстицаји, донације, изузев субвеционисаних камата на
кредите) односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за
коришћење подстицаја.
Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију
која је предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке опреме,
машина и механизације.
У случају када корисник није власник катастарских парцела и објекта који су
предмет инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има
право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са
закуподавцем физичким лицем или министарством надлежним за послове
пољопривреде на период закупа, односно коришћења од најмање пет година
почев од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење
подстицаја;
Да је као корисник испунио све обавезе из предходних Програма подршке.
Да је инвестиција набављена у 2016. године, или да је набављена у периоду од
01.11. до 31.12.2015, год.
Да је вештачко осемењавање грла извршено-у 2016.год. или у периоду од 1.11.
до 31.12.2015.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Члан 8.
Млеко : За набавку квалитетних грла говеда подстицај се може остварити за највише 2
грла.
Месо: За набавку квалитетних грла оваца и коза, право на подстицај се може
остварити за набавку најмање 5 а највише 10 набављених женских грла односно
најмање 1 а највише 5 мушких грла. С тим да максималан бр. грла оба пола за која се
остварује подстицај је 10 грла оба пола.
Воће грожђе, поврће: за подизање воћних засада да је засад подигнут у задњем
кварталу 2015 и у 2016. години , парцела на којој се подиже засад не може бити мања
од 0,10 ха за јагодасто и бобичаво воће, односно 0,20 за јабучасто, коштичаво и
језграсто воће. Подстицаји се остварују уколико је засад подигнут сертификованим или
стандардним матерјалом.
Остало биље житарице крмно биље, лековито: Да у структури биљне производње
има минимално 0.50 ха под житарицама, крмним или индустриским биљем.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Члан 9.
Пријаве тј. захтев за подстицаје у складу са овим конкурсом подноси се на Обрасцу1 и 2, који је одштампан уз овај конкурс и чини његов саставни део, заједно са
неопходном документацијом доставља се на писарницу општинске управе Медвеђа
најкасније до 01.11.2016. године. Пријаве се могу поднети једном у току трјања
конкурса за сваку меру посебно. Подносиоц пријаве тј. захтева који који изврши
накнадну набавку инвестиција неће моћи да преда тј. допуни свој захтев рачунима за
накнадне инвестиције, ако је већ поднео захтев тј. пријаву за коришћење подстицаја.
Члан 10.
Образац пријава, за средства подршке узима се у згради Општинске управе општине
Медвеђа у канцеларији Одељења за привреду и финансије.

Члан 11.
Уз пријаву се обавезно подноси следећа документација:
За меру подршке Регреси из члана 3. став 1 Регрес за репродуктивни материјал
прилаже се:
•
•

Образац-2 пријава на конкурс;
Копија личне карте подносиоца газдинства;

•
•
•

Потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства
(копија);
Картон за вештачко осемењавање крава, издат од стране овлашћеног извршиоца
вештачког осемењавања ( копија );
Рачун за вештачко осемењавање. ( копија );

За меру подршке Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинства из
члана 3. став 2 подноси се:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Образац-1 пријава на конкурс;
Копија личне карте носиоца газдинства;
Потврда
о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства
(копија);
Копија картице текућег рачуна банке;
Копија педигреа за свако набављено грло или потврда да је грло уписано у
главну матичну књигу института за сточарство Београд-Земун, оверена од
стране надлежне селекцијске службе ( важи само за инвестиција из члана 3. став
2, тачка 2) и 7);
Копија пасоша за свако набављено грло само за инвестиције из члана 3. став 2
тачка 2) и 7);
Копија билета (здравственог уверења) само за инвестиција из члана 3. став 2
тачка 2) и 7);
Доказ о куповини грла (рачун или оверен купопродајни уговор), важи само за
инвестиције из члана 3. став 2 тачка 2) и 7);
Рачун фискални или готовински за набављна пчелиња друштва, на име и
презиме носиоца газдинства важи само за инвестиције из члана 3. став два тачка
17);
Копија декларације садног материјала (важи само за инвестиције из члана 3.
став 2 тачка 9);
Рачун, фискални или готовински за сертификовани или стандардни садни
материјал на име и презиме носиоца газдинства, ( важи само за инвестиције из
члана 3. став 2 тачка 9);
Копија поседовног листа парцеле на којој се подиже засад (само за инвестиција
из члана 3. став 2 тачка 9);
Извод из структуре биљне производње, важи само за инвестиције из члана 3.
став 2 тачка 10), 11), 12),14), 15),16) и 17);
Фискални и готовински рачун, у колико добављач тј. продавац није у систему
ПДВ и не издаје фискалне рачуне уз готовински рачун на име и презиме
носиоца газдинства прилаже се извод из банке тј. доказ о извршеном плаћању за
набављену механизацију опрему или уређајa намењених пољопривредној
производњи, важи за инвестиције из члана 3. став 2 тачка 3), 4), 5), 6), 8),9), 10),
11), 12), 13), 14),15),16), 17) и 18);
Копија гарантног листа за набављену: машину, опрему или уређај за коју је
предвиђено постојање истог, важи за инвестиције из члана 3. став 2 тачка 3), 4),
5), 6), 8),9), 10), 11), 12), 13), 14),15),16) и 18).

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Члан 12.
Истовремено са расписивањем конкурса Председник општине Медвеђа доноси
решење о именовању Комисије за спровођење конкурса за реализацију и спровођење
административне процедуре, Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине Медвеђа у 2016.години.
Задаци комисије из става 1. овог члана су:
•
•
•
•
•
•

разматра сваку поднету пријаву,
проверава исправност поднете документације,
проверава тачност података наведених у пријави,
оцењује испуњеност услова за сваког потенцијалног корисника,
сачињава предлог за доделу средстава и доставља председнику општине,
прати испуњавање уговорних обавеза корисника и предлаже потребне мере.

Члан 13.
Корисник средстава дужан је да:
1. За предметну инвестицију за коју је остварио подстицај користи у складу са
предвиђеном наменом.
2. Предметну инвестицију за коју је остварио подстицај не отуђи и не даје
другим лицима у закуп, у року од 5 година од дана исплате подстицаја.
3. Омогући вршење контроле на лицу места од стране Комисије за спровођење
конкурса у року од пет година од дана исплате подстицаја.
4. Да чува оргиналну конкурсну документацију и да је прикаже комисији на
увид.
Члан 14.
Након што комисија утврди да је пријава уредна и да су испуњени сви услови,
сачињава предлог, једном у месец дана, за доделу средстава кандидату који доставља
председнику општине ради доношења одлуке о додели средстава и потписивања
уговора о међусобним правима и обавезама са корисником.
Члан 15.
Одобравање средства вршиће се по редоследу подношења захтева који су потпуни
тј. садрже сву пратећу документацију која се прилаже уз захтев а до висине
опредељених средстава за сваку меру подршке.

Члан 16.
Приликом разматрања приспелих пријава, уколико комисија установи да је поднета
документација непотпуна, комисија ће позвати кандидате са непотпуном
документацијом да у року од седам дана од пријема обавештења изврше допуну
документације.
Кандидати који су поднели захтев са непотпуном документацијом рангираће се да
су поднели захтев од дана када су извршили допуну документације. Уколико кандидат
у наведеном року не изврши допуну документације, сматраће се да је одустао од
пријаве на конкурс.
Пријаве које су неблаговремено поднете до датума предвиђеним за поједине
мере подршке, неће бити разматране.
Пријаве из става 3. овог члана, комисија ће одбацити закључком.
Члан 17.
Постицаји се исплаћују на наменски рачун корисника подстицаја отворен код
пословне банке и то до износа финансијских средстава који је утврђени Програмом и
конкурсом. Право на подстицај остварује се на основу захтева корисника подстицаја у
2016. години, а исплата се врши по редоследу подношења захтева. Захтеви се
одобравају до висине расположивих средстава из Програма. Захтеви који се поднесу
после исцрпљивања средстава за поједине активности из Програма се одбацују.
Члан 18.
Конкурс објавити на огласниј табли општине Медвеђа, сајту општине Медвеђа и
Радио Медвеђи, а ступа на снагу од дана оглашавања на огласној табли општине
Медвеђа.
Број: 03-320-69/2016
У Медвеђи 28.04.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
___________________________
Др. Небојша Арсић

