PЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
БРОЈ: 403-2135/17
ДАНА: 01.12.2017. гпдине
ПРИЈЕПОЉЕ

На пснпву шлана 13. Закпна п ппдстицајима у ппљппривреди и руралнпм развпју
(,,Сл.гласник бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016),Одлука ппщтинскпг већа брпј
320-1/17 пд 22.11.2017.гпдине и Рещеоа п пбразпваоу Кпмисије за спрпвпђеое ппступка
Јавнпг кпнкурса за дпделу ппдстицајних средстава за рефундацију трпщкпва увпђеоа и
сертификације система квалитета и безбеднпсти хранеу 2017. Гпдини , брпј 403-2135/17
пд 22.11.2017. гпдине , Одлуке п бучету ппщтине Пријеппље за 2017.гпдину („Службени
гласник ппщтине Пријеппље“, бр. 22/2016 , 7/17 и 13/17 ) председник ппщтине расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за дпделу ппдстицајних средстава за рефундацију трпшкпва увпђеоа и
сертификације система квалитета и безбеднпсти хране у 2017. гпдини
Предмет кпнкурса
Предмет кпнкурса је дпдела ппдстицајних средстава за рефундацију трпщкпва увпђеоа и
сертификације система квалитета и безбеднпсти хране у 2017. гпдини у изнпсу дп
300.000,00 динара.
Укупна предвиђена средства за пву намену, у складу са Одлука ппщтинскпг већа 320-1/17
пд 22.11.2017.гпдине и Одлуке п бучету ппщтине Пријеппље за 2017.гпдину („Службени
гласник ппщтине Пријеппље“, бр. 22/2016 oд 24.12.2016. гпдине ) ппредељена су у висини
пд 3.200.000,00 динара.
Намена ппдстицајних средстава
Изнпс ппдстицајних средстава утврђује се пд прпцеоене вреднпсти прпјекта и тп за:
Надпкнаду дела трпщкпва за увпђеое , сертификацију и ресертикацију система
безбеднпсти и квалитета хране: BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER.
Кприсници ппдстицајних средстава
Правп на кприщћеое ппдстицајних средстава ппд услпвима утврђеним пвим кпнкурспм
имају:
 правнп лице и предузетник
 физишкп лице - нпсилац регистрпванпг ппљппривреднпг газдинства;
 земљпраднишка задруга и удружеое.
Правп на кприщћеое ппдстицајних средстава имају ппднпсипци пријаве кпји се баве
прпизвпдопм и прпметпм прехрамбених прпизвпда, туризмпм, угпститељствпм,
пекарскпм, кпндитпрскпм, меснп-прерађивашкпм, кап и прпизвпдопм хране за
живптиое.
1

Висина изнпса ппдстицајних средстава пп кприснику немпже бити већа пд 300.000,00
динара.
Дпкументација кпја се ппднпси на кпнкурс
Општи услпви и начин дпказиваоа:
1) Кратак ппис кприсника средстава (делатнпст, прпизвпди, пласман, кретаое извпза,
едукација и сл.)
2) Рещеое п упису у регистар привредних субјеката, са свим прилпзима (фптпкппија),
Фптпкппију пптврде п ппрескпм идентификаципнпм брпју или Пптврда п активнпм статусу
у Регистру ппљппривредних газдинстава у 2017.гпдини;
3) Пптврду надлежнпг ппрескпг пргана да је ппднпсилац пријаве измирип све дпспеле
ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине, пднпснп увереое п мирпваоу ппрескпг дуга и
редпвнпм измиреоу пбавеза.
Ппсебни услпви и начин дпказиваоа:
1. Читкп пппуоен захтев са пбавезним пптписпм ппднпсипца захтева и пешатпм
предузетника пднпснп правнпг лица;
2. Оверене фптпкппије рашуна са дпказима п изврщенпј уплати за трпщкпве увпђеоа и
сертификацију система безбеднпсти и квалитета хране у 2017. гпдини;
3. Оверена фптпкппија сертификата;
4. Дпказ да је Агенција кпја врщи сертификацију и ресертификацију регистрпвана
најмаое пет гпдина на теритприји Републике Србије и да је у претхпднпј гпдини
пстварила ппслпвни прпмет у висини пд најмаое 5.000.000,00 динара за ппслпве
сертификације .
1. Висина и начин пдлучиваое и исплате средстава
Ппдстицаји за намене наведене у пвпм кпнкурсу утврђују се у максималнпм изнпсу дп
300.000,00 динара. Ппдстицаји се исплаћују дп изнпса финансијских средстава
предвиђених за пву намену (3.200.000,00 динара), сукцесивнп пп редпследу пристизаоа
захтева.
Испуоенпст услпва за дпделу ппдстицајних средстава утврђује Кпмисија пбразпвана пд
стране председника ппщтине Пријеппље.
У ппступку разматраоа захтева Кпмисија прпверава навпде из дпкументације и утврђује
испуоенпст услпва .
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2. Ппступак пдлучиваоа п дпдели средстава
-Разматраое приспелих пријава врщиће Кпмисија за спрпвпђеое ппступка јавнпг
кпнкурса за дпделу ппдстицајних средстава за рефундацију трпщкпва увпђеоа и
сертификације система квалитета и безбеднпсти хране у 2017.гпдини;
-Кпмисија разматра ппднете захтеве пп јавнпм кпнкурсу и утврђује ранг листу
ппднпсилаца пријава кпји испуоавају услпве на пснпву дпстављене дпкументације.
-Ранг листа се истише на пгласнпј табли ппщтине Пријеппље;
-Пригпвпр на ранг листу мпже се ппднети Опщтинскпм већу у рпку пд пет дана пд дана
истицаоа ранг листе;
-Кпнашну пдлуку п дпдели средстава дпнпси Опщтинскп веће ппщтине Пријеппље;
-Ппдстицајна средства се исплаћују на наменски рашун ппднпсипца захтева;
-Непптпуне и неблагпвремене захтеве Кпмисија неће узети у разматраое ;
- Председник ппщтине ће накпн спрпведенпг ппступка закљушити угпвпре са кприсницима
средстава.
Ппступак ппднпшеоа пријаве и кпнкурсне дпкументације
Кпнкурс је птвпрен пд 01.12.2017. дп 15.12.2017.гпдине.
Пријаву на кпнкурс са траженпм дпкументацијпм
дпставити на писарницу
Опщтинске управе ппщтине Пријеппље или ппщтпм на адресу:
Општина Пријеппље - Кпмисија за спрпвпђеое ппступка јавнпг кпнкурса
Трг Братства и јединства бр. 1.
31300 Пријеппље,
са назнакпм:
''Кпнкурс за дпделу ппдстицајних средстава за рефундацију трпшкпва увпђеоа и
сертификације система квалитета и безбеднпсти хране у 2017. гпдини''

Кпнкурс пбјавити на пгласнпј табли ппштине и званичнпм сајту ппштине Пријеппље.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драгпљуб Зиндпвић
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