На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени
гласник РС" 10/2013), члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи, (Службени гласник РС 129/07),
члана 61. и 63. Статута општине Пријепоље („Службени гласник општине пријепоље“, број 4/09 и
12/14) , Општинско веће општине Пријепоље на седници одржаној дана 13.04.2106 године донело јe
ПРАВИЛНИК
о подстицајима(суфинансирање) за подршку инвестицијама у физичка средства
пољопривредних газдинстава
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се начин расподеле опреме за обраду земљишта
(мотокултиватори-само машине без прикључака), на основу средстава опредељених буџетом
Општине Пријепоље за 2016.годину.
Средства за набавку опреме за подршку инвестицијама у физичка средства
пољопривредних газдинстава обезбеђена су у разделу 4.19, функционална класификација
421, економска класификација 451 (Укупна количина средстава опредељених за ове
намене износи 15 200 000 динара).
Члан 2.
Општина Пријепоље врши набавку и расподелу опреме за пољопривредна газдинства
( у даљем тексту: опрема) , и то:

-

Oпреме за обраду земљишта у сектору воћарства и повртарства
(мотокултиватори-само машине без прикључака)
Члан 3.
Право на добијање опреме, под условима утврђеним овим правилником има:

-

Физичко лице- носилац регистрованог пољопривредног газдинства,

Подносилац захтева има
услове :

право на добијање опреме

уколико испуњава следеће

1. има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних
газдистава, са активним статусом у 2016 години.
2. газдинство мора да буде уписано у Регистар пољопривредних газдинстава
закључно са 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.
5. за опрему за коју се подноси захтев није користило подстицаје по другом основу
(субвенције, подстицаје, дотације) из других јавних фондова и Министарства
пољопривреде.

1

Члан 4

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 Националне 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. Површина под воћним засадом јагодичастог воћа преко 2 Ха ...................... 10 бодова
2. Површина под воћним засадом јагодичастог воћа 1-2 Ха ..........................
8 бодова
3. Површина под воћним засадом јагодичастог воћа од 0,5 - 1 Ха
...........
6 бодова
4. Површина под воћним засадом јагодичастог воћа од 0,2 -0,5 Ха ...................
4 бода
5. Површина под осталим воћарским културама преко 1 Ха .................................. 5 бодова
6. Површина под повртарским културама изнад 1 Ха .......................................... 5 бодова
7. Површинама под повртарским културама до 1 Ха ........................................... 3 бода
8. Површина под ратарским културама изнад 3 ха ................................................... 3 бода
9. Површина под пластеницима изнад 0,3 Ха ............................................................ 10 бодова
Б.2. Чланови пољопривредног газдинства
- незапослено лице на евиденцији НСЗО ............................................................ 5 бодова
- запослено лице ..................................................................................................... 3 бода
- пензионер .............................................................................................................. 2 бода

Б.3. Делатност
1. Пољопривреда је основна делатност (носилац газдинства).............................. 5 бодова
2. Пољопривреда је додатна делатност (носилац газдинства).............................. 2 бода
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 члану 2. конкуришу за остваривање
права на субвенције у висини oд 50 % од укупне вредности добијене опреме. ( без ПДВ-а)
Члан 5.
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Поступак за остваривање права на добијање опреме покреће се пријавом на конкурс лица
из члана 3.овог Правилника.
За остваривање права на добијање опреме подносилац доставља следећу документацију:
- Пријаву на конкурс,
- Фотокопију личне карте носиоца пољопривредног .
- 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,
Члан 6.
Комисија има право да поред документације из члана 5. тражи и додатну документацију
ради провере чињеница у вези са чланом 3. став 2. тачка 5.
Члан 7.
Пријава на конкурс за добијање опреме подноси се преко писарнице Општинске управе и
упућује Служби за пољопривреду.
Пријаве се подносе по објављивању јавног позива на огласној табли општине Пријепоље,
сајту општине Пријепоље и у средствима информисања на територији општине Пријепоље .
Члан 8.
Служба за пољопривреду , захтеве за остваривања права за добијање опреме доставља
Комисији ради разматрања и одабира корисника који испуњавају услове из члана 3 овог
Правилника.
Комисију из става 1. овог члана посебним Решењем образује Општинско веће након
ступања на снагу овог Правилника.
Решењем о образовању Комисије утврђује се број чланова и састав Комисије.
Задатак Комисије је да:
- сачини текст јавног позива,
- објави јавни позив,
- разматра поднете захтеве по јавном конкурсу, изврши бодовање и направи ранг
листу,
( Комисија утврђује испуњеност услова из конкурса и формира листу , рангирану
према времену пријава. 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.
Члан 9.
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.
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Члан 8.
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, каја 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).
Члан 9.
За техничко извршење овог Правилника надлежана
Општинске управе општине Пријепоље.
Члан 10.
Административне послове за спровођење овог
пољопривреду , Општинске управе општине Перијепоље.

је Служба за пољопривреду

Правилника

обавља

Служба

Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Пријепоље.
Број: 320-22/2016
Дана: 13.04.2016. године
Пријепоље
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Емир Хашимбеговић
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