PЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
БРОЈ:320-26/16
ДАНА:21.04.2016.гпдине
ПРИЈЕПОЉЕ
На пснпву Закпна п ппдстицајима у ппљппривреди и руралнпм развпју(,,Сл.гласник бр.10/13),
Закпна п измени и дппуни закпна п ппдстицајима у ппљппривреди и руралнпм развпју (,,Сл.
гласник РС,,БРОЈ 142/14 и 103/15),Одлуке п бучету ппщтине Пријеппље (,, Службени гласник
ппщтине Пријеппље бр. 17/2015 oд 30.12.2015 гпдине ),Рещеоа п даваоу предхпдне сагласнпсти
на Предлпг прпграма мера ппдрщке дпбијене пд стране Министрства ппљппривреде и защтите
живптне средине брпј 320-00-03048/2016 –'9 0д 06.04.2016 гпдине,Одлуке ппщтинскпг већа п
расппдели средстава за ппљппривреду за 2016 гпдину(бр.320-9/16 пд 25.02.2015 гпдине)Закљушка
п Измени Прпграма развпја ппљппривреде у 2016 гпдини брпј 320-9/16-1 пд 04.04.2016 гпдине и
Правилника п ппдстицајима(суфинансираоу) за ппдрщку инвестицијама у физишка сресдства
ппљппривредних газдинстава кпји је усвпјилп Опщтинскп веће ппщтине Пријеппље дана
13.04.2106 гпдине ,
ОПШТИНA ПРИЈЕПОЉЕ

Расписује јавни кпнкурс
За дпделу ппреме за ИВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
1.Предмет кпнкурса је реализација Прпграма мера за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и
пплитике руралнпг развпја ппштине Пријеппље у 2016.гпд.
Ппдстицајним средствима извршиће се набавка и расппдела нпве ппреме и тп:
1.Набавка ппреме за пбраду земљишта у сектпру впћарства и ппвртарства
-мптплултиватпри(самп машина без прикључка)
Укупнп је за дпделу средстава за Инвестиције у физичка средства ппљппривредних газдинстава
планиранп 15 200 000 динара.

2.Општи услпви за дпбијаое ппдстицајних средстава
има
регистровано
пољопривредно
газдинство
уписано
у
Регистар
пољопривредних газдистава, са активним статусом у 2016 години.
2. Достави уверење о кућној заједници на дан 31.12.2015 године,
3. има пребивалиште и врши производњу на територији општине Пријепоље,
4. да регистровано газдинство није користило средства из Буџета општине
Пријепоље по основу набавке опреме и машина у предходне три године.
1.

Критеријуми за оцењивање
А. Основни Критеријуми за оцењивање
А.1. Носилац пољопривредног газдинства: - лице млађе од 40 година ... -15 бодова,
А.2. Носилац пољопривредног газдинства
-Незапослено лице на евиденцији нац. службе за запошљавање. -15 бодова
- Запослено лицe........................................................................... - 8 бодова,
- Пензионер.................................................................................... - 5 бод,
- Пољоприредни осигураник ....................................................... - 20 бодовa

Б. Специфични критеријуми оцењивања
Б.1. ПОВРШИНЕ ПОД ЗАСАДОМ
1. Ппврщина ппд впћним засадпм јагпдишастпг впћа прекп 2 Ха .... 10 бпдпва
2. Ппврщина ппд впћним засадпм јагпдишастпг впћа 1-2 Ха ..........
8 бпдпва
3. Ппврщина ппд впћним засадпм јагпдишастпг впћа пд 0,5 - 1 Ха ..
6 бпдпва
4. Ппврщина ппд впћним засадпм јагпдишастпг впћа пд 0,2 -0,5 Ха ..
4 бпда
5. Ппврщина ппд псталим впћарским културама прекп 1 Ха ................. 5 бпдпва
6. Ппврщина ппд ппвртарским културама изнад 1 Ха ......................... 5 бпдпва
7. Ппврщинама ппд ппвртарским културама дп 1 Ха .......................... 3 бпда
8. Ппврщина ппд ратарским културама изнад 3 ха .................................. 3 бпда
9. Ппврщина ппд пластеницима изнад 0,3 Ха............................................. 10 бпдпва
Б.2. Чланови пољопривредног газдинства
- незаппсленп лице на евиденцији НСЗО
........................................ 5 бпдпва
- заппсленп лице ....................................................................................... 3 бпда
- пензипнер ................................................................................................ 2 бпда
Б.3. Делатност
1. Ппљппривреда је пснпвна делатнпст (нпсилац газдинства)................. 5 бпдпва
2. Ппљппривреда је дпдатна делатнпст (нпсилац газдинства)................. 2 бпда
Укупан број бодова се добија када се саберу бодови по категоријама
(А.1+А.2.+Б.1.+Б.2.+Б.3.)
Уколико подносилац захтева за одређени критеријум не достави доказ за то
врсту критеријума добија 0 бодова.
Сви подносиоци захтева који поднесу исправне захтеве и потпуну
документацију за добијање опреме која се суфинансира а наведена у Јавном
конкурсу конкуришу за остваривање права на субвенције у висини oд 50 % од
укупне вредности добијене опреме. ( без ПДВ-а)
Поступак за остваривање права на добијање опреме покреће се
пријавом(захтевом).
За остваривање права на добијање опреме подносилац доставља следећу
документацију:
- Пријаву на конкурс,
- Фотокопију личне карте носиоца пољопривредног газдинства.
- Извод из регистра пољопривредних газдинства са подацима о члановима
пољопривредног газдинства за текућу годину/управа за трезор/
- Извод структур биљне производње за текућу годину ( управа за трезор)
- Доказ (потврду) да се налази на евиденцији Националне службе за запошљавање
уколико је подносилац захтева незапослено лице , доказ да се подносиоц захтева

налази у радном односу или последњи чек пензије уколико је подносилац захтева
пензионер (исти докази и за чланове пољопривредног газдинства)
- Уколико је подносилац захтева пољопривредни осигураник доставља потврду о
осигурању пољопривредника издату од стране Пореске управе
Пријаве се подносе по објављивању јавног позива на огласној табли општине
Пријепоље, сајту општине Пријепоље и у средствима информисања на територији
општине Пријепоље .

Ппступак пдлучиваоа п дпдели ппреме
Служба за пољопривреду , захтеве за остваривања права за добијање опреме доставља
Комисији ради разматрања и одабира корисника који испуњавају услове
из јавног
позива .Разматраое приспелих пријава вршиће Кпмисија кпју
је пбразпвалп

Општинскп веће ппштине Пријеппље.
Комисија утврђује испуњеност услова из конкурса и формира ранг листу ,
према броју бодова . Ако два или више подносиоца имају исте, конкурсом
предвиђене услове , приликом утврђивања ранг листе предност ће имати
подносилац који је раније поднео пријаву .)
-објави листу корисника којима је одобрено право на добијање опреме на
званичној интернет адреси општине Пријепоље и исту истакне на Огласној
табли општине Пријепоље.
Приговор на ранг листу упућује се Општинском већу општине Пријепоље у року
од 5 дана од дана објављивања листе на интернет страници општине и огласној табли
општине Пријепоље.
Након усвајања коначне одлуке о додели опреме (мотокултиватора), лица
која добију опрему и Општина Пријепоље закључиће уговор којим ће регилисати
међусобна права и обавезе.
Уколико лице које добије опрему не приступи закључењу уговора у року од
15 дана од коначне одлуке о додели губи право на доделу опреме, а иста се
додељује првом следеђем на ранг листи са највећим бројем бодова.
У уговору ће бити дефинисано да је обавеза добитника опреме да на рачун
општинске управе уплати 50 % вредности опреме(без ПДВ-а) пре преузимања
опреме.

Ппступак са непптпуним пријавама
Кпмисија неће узимати у разматраое пријаве:
*кпје су непптпуне
*ппднете пд лица кпја немају правп да ушествују на Кпнкурсу
*кпје су ппднете накпн истека рпка кпји је прпписан Кпнкурспм
Ппднпсилац пријаве из става 1.пвпг шлана се пбавещтава писменим путем и на исту нема
правп жалбе.

Кприсник дпбијене ппреме пп кпнкурсу дужан је да
*ппрему кпја је предмет инвестиције за кпју је пстварип ппдстицај не птуђи најмаое пет
гпдина пд дана дпбијаоа ппреме или даје другпм лицу на упптребу.
*да дпкументацију кпја се пднпси на ппрему шува најмаое пет гпдина пд дана
преузимаоа ппреме
*ппрему кпја је предмет инвестиције за кпју је пстварип ппдстицај видљивп пзнаши
пзнакпм(исту ће пбезбедити ппщтина)да је суфинансирана пд стрне ппщтине Пријеппље.
Ппступак ппднпшеоа пријаве и кпнкурсне дпкументације
Кпнкурс је птвпрен пд 22.04.2016 гпдине дп 23.05.2016 гпдине.Непптпуне и неблагпвремене
пријаве неће се узети у разматраое.
Пријаву на кпнкурс са траженпм дпкументацијпм дпстављати прекп писарнице ппштинске
управе у затвпренпј кпверти:
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
ТРГ БРАСТВА ЈЕДИНСТВА бр.1
31300 ПРИЈЕПОЉЕ
СА НАЗНАКОМ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ОПРЕМЕ ЗА ПОДРШКУ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2016 гпдини

ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА

Кпнкурс пбјавити у лпкалнпм листу,,Пплимље,, на пгласнпј табли ппштине и сајту ппштине
Пријеппље.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЕМИР ХАШИМБЕГОВИЋ

