PЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
БРОЈ: 06-32/14-4-2
ДАНА: 24.10.2014. године
ПРИЈЕПОЉЕ
На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју(,,Сл.гласник бр.10/13),
Сагласности Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде бр.401-00-00267/2014-09 oд
15.04.2014.год. на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја
општине Пријепоље за 2014.год.Одлуке о буџету општине Пријепоље(Општински Сл.гласник
бр.12/2013)

ОПШТИНA ПРИЈЕПОЉЕ
Расписује конкурс
За доделу средстава за набавку нове опреме за чување, прераду , паковање воћа и примарну
производњу и прераду поврћа

1.Предмет конкурса је реализација Програма мера за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Пријепоље у 2014.год.
Подстицајним средствима ће се суфинансирати набавка
нове
чување,прераду,паковање воћа и примарну производњу и прераду поврћа

опреме

за

2.Корисници подстицајних средстава
Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници регистровани на територији
општине Пријепоље
1-физичко лице- носилац и чланови комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
2-предузетник –физичко лице уписано у Регистар привредних субјеката,које се бави делатношћу
за коју конкурише
3-привредно друштво
Место реализације одобрене инвестиције је на подручју општине Пријепоље.
3.Намена подстицајних средстава
Подстицајна средства ће се користити за суфинансирање:

I.Набавке за чување, прераду , паковање воћа и примарну производњу и прераду поврћа
Набавка опреме за топлу и хладну прераду воћа и поврћа, опреме за хладњаче,опрема за
сортирање,опрема за паковање производа,мини сушаре за воће и поврће капацитета до 2(две)
тоне са погоном на електричну енергију,течни природни гас или обновљиве изворе
енергије,мотокултиватора,култиваторске рото-фрезе, косачице,набавка комплет пластеника ,
опреме за пластенике и системи за наводњавање.
4.Општи услови за добијањеподстицајних средстава
Физичко лице;
1.да је регистровано пољопривредно газдинство уписано у РПГ и налази се у активном статусу у
2014.г
2.има пребивалиште у општини Пријепоље
Предузетник и привредно друштво
1да је регистрован код АПР-а пре 2013.год. налази се у активном статусу и бави се делатношћу за
коју конкурише
2.докаже да је измирио пореске обавезе за 2013.г.
3.има седиште у општини Пријепоље
5.Посебни услови за добијање подстицајних средстава;
Физичко лице;
Носилац пољопривредног газдинства остварује право на коришћење подстицајних средстава за
набавку опреме за чување,прераду и паковање воћа и поврћа ако
1.има засновану производњу на минимум 0,5 ха воћа и поврћа односно 0.1ха у заштићеном
простору на сопственом пољопривредном газдинству .
2.да врши откуп воћа и поврћа првенствено на подручју општине Пријепоље.
Предузетник и привредно друштво
-да поседује сопсрвену производњу воћа и поврћа или откуп пољопривредних производа из
предходне године
-да имају обезбеђено тржиште
-да има сопствену прераду воћа и поврћа
-да поседује адекватан пословни простор са неопходном технолошком опремом.

6.Документација која се подноси на конкурс
За физичко лице:
-Читко попуњен Образац пријаве са потписом подносиоца захтева
-фотокопија личне карте
-Оригинал изводи 1,3, из регистра пољопривредних газдинстава
-потврда о активном статусу РПГ у 2014.год
-Оверена фотокопија фискалног и оригиналног рачуна (гласи на подносиоца пријаве а уколико је
плаћање извршено безготовинским путем доставља се и оверена копија налога за пренос
средстава односно уплатица или оверен извод из банке).
Признаје се рачун који је издат од 01.01.2014 до 01.11.2014.године (за хладњаче се признаје
рачун који је издат од 01.01.2013. до 01.11.2014.године).
-отпремница за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања отпремнице
-копија гарантног листа за извршену набавку опреме за коју је утврђена обавеза издавања
гарантног листа(за сушаре за воће не постоји обавеза доставе копије гарантног листа).
За предузетника и привредно друштво
-читко попуњен Образац пријаве на конкурс са потписом одговорног лица оверен печатом
-фотокопија потврде о пореском индетификационом броју
-оригинал извод из Агенције за привредне регистре
-Оверена фотокопија фискалног и оригиналног рачуна (гласи на подносиоца перијаве а уколико је
плаћање извршено безготовинским путем доставља сеи оверена копија налога за пренос
средстава односно уплатица или оверен извод из банке)
Признаје се рачун који је издат од 01.01.2014 до 01.11.2014.године (за хладњаче се признаје
рачун који је издат од 01.01.2013. до 01.11.2014.године).
-уверење Пореске управе о измиреним пореским дажбинама за 2013.г
-отпремница за коју је по важећим ппописима утврђена обавеза издавања отпремнице
-.копија гарантног листа за извршену набавку опреме за коју је утврђена обавеза издавања
гарантног листа(за сушаре за воће не постоји обавеза доставе копије гарантног листа).
-.фотокопија личне карте подносиоца захтева.
7.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ
1.до 1 ха користи за пољопривредну производњу воћа и поврћа ------ ------------------ 10 бодова
преко 1 ха
или

//

----------------------- 20 бодова

до 0,2 ха користи за пољопривредну производњу поврћа у заштићеном простору--- 10 бодова
преко 0,2ха

//

--- 20 бодова

2.доказ о откупу,преради и пласману производа у предходној години(рачун,уговор)--30 бодова
4.степен опремљености објекта у коме се врши откуп прерада и паковање по оцени комисије
увидом на терену ------------------------------------------------------------------------------од 5-20 бодова
5.поседовање сертификата или географског порекла за производ--------------------------10 бодова
Уколико 2 или више корисника имају исти број бодова предност ће имати корисник који је у
предходној години имао већу производњу,откуп и прераду(из тачке 2.критеријума за оцену)
8.ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА
Износ средстава који се одобрава је до 50% од вредности опреме без ПДВ-а.Минималан износ
који може добити учесник конкурса је 50.000 дин без ПДВ-а а максималан износ 500.000дин без
ПДВ-а.,изузетно за набавку опреме за хладњаче и опремање хладњача до 1 000 000 динара,до
утрошка средстава предвиђених за ову намену.Признаје се само рачун на минимално 50 000
динара без ПДВ-еа искључиво за једну врсту опрем.
Уколико је предмет подстицаја коришћење средстава за опремање хладњача и набавка опреме за
хладњаче онда корисници средстава склапају уговор са општином Пријепоље где ће се регулисати
обавеза корисника средстава да у наредне три године од године добијања средстава за
минимално 3 кооперанта са подручја општине Пријепоље обезбеде бесплатан садни материјал у
количини од укупно 21 000 садница малине односно да поделу изврше годишње по 7 000
садница.Садни материјал мора бити набављен од регистрованог расадничара уз сву пратећу
документацију која прати садни материјал а то је :сертификат о производњи садног
материјала,уверење о здравственом стању пољопривредног усева,стању објекта за производњу
садног материјала ,биљни пасош за пошиљке садног материјалаза подручје републике
србије,отпремница и декларација о квалитету садног материјала и рачун за набављени сдани
материјал.За вредност од 1 000 000 динара корисник подстицајних средстава за опрему за
хладњачу прилаже општини Пријепоље три менице које ће покрити вредност од 1 000 000 динара.
За набавку нове опреме за унапређење повртарске производње и прераду воћа и поврћа у Буџету
општине Пријепоље опредељено је 10.000.000 дин.
КоРИСНИК ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ДУЖАН ЈЕ ДА:
*опрему која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицај не отуђи најмање пет година од
дана исплате подстицаја или даје другом лицу на употребу.
*да документацију која се односи на инвестицију чува најмање пет година од дана исплате
подстицаја
*опрему која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицај видљиво означи ознаком(исту
ће обезбедити општина)да је суфинансирана од стрне општине Пријепоље.

9.Поступак са непотпуним пријавама
Комисија неће узимати у разматрање пријаве:
*које су непотпуне
*поднете од лица која немају право да учествују на Конкурсу
*које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом
Подносилац пријаве из става 1.овог члана се обавештава писменим путем и на исту нема право
жалбе.
10. Поступак одлучивања о додели средстава
*Разматрање приспелих пријава вршиће Комисија коју образује председник општина Пријепоље
*комисија утврђује ранг листу подносилаца пријава који испуњавају услове на основу достављене
документације и контроле на терену.Ранг листа ће бити истачена на огласној табли општине
Пријепоље .Право приговора на ранг листу може се поднети Комисији у року од 3 дана од дана
објављивања на огласној табли.
*коначну одлуку о додели средстава доноси Комисија .Одлука је коначна и против исте се не
може изјавити жалба,нити се може водити управни спор.
*подстицајна средства исплаћују се на наменски рачун подносиоца захтева.
*подстицајна средства за подршку инвестицијама по овом конкурсу додељују се бесповратно
Поступак подношења пријаве и конкурсне документације
Конкурс је отворен од 03.11.2014 до 15.11.2014 године.Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.
Пријаву на конкурс са траженом документацијом достављати ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
ТРГ БРАСТВА ЈЕДИНСТВА бр.1
31300 ПРИЈЕПОЉЕ
СА НАЗНАКОМ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА ЧУВАЊЕ ,ПРЕРАДУ,ПАКОВАЊЕ
ВОЋА и ПРИМАРНУ ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ПОВРЋА
Конкурс објавити у локалном листу,,Полимље,, на огласној табли општине и сајту општине
Пријепоље.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЕМИР ХАШИМБЕГОВИЋ

