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)члана 52. Пословника општинског већа општине Пријепоље (Службени гласник општине
пријепоље“, број 06/2012 и 1/15) , Програма развоја пољопривреде за 2106. годину број 320-9/16 од
25.02.2016 године,Закључка о измени Програм развоја пољопривреде за 2016. годину број 320-9/16-1
од 04.04.2016 године, Општинско веће општине Пријепоље на седници одржаној дана 04.04.2016.
године донело јe
ПРАВИЛНИК
о подстицајима за подршку инвестицијама у физичка средства пољопривредних
газдинстава у 2016 години
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се начин расподеле средстава обезбеђених у Буџету општине
Пријепоље која се односе на подстицаје за подршку инвестицијама у физичка средства
пољопривредних газдинстава, општи услови, критеријуми и поступак доделе.
Средства за спровођење мера подстицаја за подршку инвестицијама у физичка средства
пољопривредних газдинстава
обезбеђена су у Буџету општине Пријепоље
глава 4.05,
функционална класификација 421, економска класификација 451 (Укупна
количина
средстава опредељених за ове намене износи 7 315 000 динара).
Члан 2.
Општина Пријепоље обезбеђује средства за подстицај за подршку инвестицијама у
физичка средства пољопривредних газдинстава ( у даљем тексту: подстицај) , и то за :
1. Набавка опреме и механизације за припрему,руковање и дистрибуцију конц. и
кабасте сточне хране (сакупљачи сена,балирке,косачице)
1 805 000 дин
2. Набавку опреме за мужу и складишт. млека ( музилице, лактофризи); 665 000 дин.
3. Набавку опреме за заштиту биља (пумпе за прскање, леђне, прскалице до сто литаравучне);
475 000 дин.
4. Набавку опреме за наводнавање (пумпе за воду,систем за наводњавање, разводна
окитен црева, спојнице, филтери,капајуће траке...).
2 850 000 дин.
5. Набавка опреме за пластеничку производњу
950 000 дин.
6. Набавка опреме за пчеларство
570 000 дин.
Члан 3.
Право на подстицаје, под условима утврђеним овим правилником има:
1. Физичко лице- носилац регистрованог пољопривредног газдинства;
2. Предузетник- физичко лице уписано у регистар привредних субјеката које се бави
делатношу за коју конкурише;
3. Привредно друштво које се бави делатношу за коју конкурише;
Подносилац захтева остварује право на подстицај уколико испуњава следеће услове :
1) има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних
газдистава, са активним статусом у 2016. години, или је правно лице чија је
регистрована делатност везана за пољопривреду;
2) има пребивалиште и врши производњу на територији општине Пријепоље;
3) за инвестицију за коју подноси захтев за подстицај не може користити подстицаје по
другом основу (субвенције, подстицаји, дотације) из других јавних фондова;
4) да није користио средства из Буџета општине Пријепоље по основу набавке опреме
и машина у предходне три године;
5) набавка опреме мора бити извршена пре датума предвиђеног за затварање
Конкурса;
6) Право учешћа на конкурсу подносилац захтева има само за једну инвестицију.
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Основни Критеријуми за оцењивање
1.Носиоц пољопривредног газдинства је лице млађе од 40 година- 20 бодова;
2. Подносилац захтева је:
А) незапослено лице и налази се на евиденцији Националне службе за
запошљавање- 20 бодова;
Б) запослено лице – 5 бодова ;
В) пензионер- 1 бод;
3.Подносилац захтева је пољоприредни осигураник- 20 бодова;
За сваку ставку из члана 3 овог Правилника у јавном позиву ће бити дефинисани и
специфични критеријуми оцењивања како би се формила ранг листа .
Сви подносиоци захтева који поднесу исправне захтеве и потпуну документацију за
набавку опреме наведене у члану 2 конкуришу за остваривање права на подстицај у
висини до 50 % од укупне вредности набавке(укупна вредност опреме за коју конкурише
мора износити изнад 50 000 динара без ПДВ-еа,осим музилица и прскалица за заштиту
биљака где рачун може да износи испод наведене суме).
Члан 4.
Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се захевом лица из члана 3.овог
Правилника.
За остваривање права на подстицај за подршку инвестицијама у физичка средства
пољопривредних газдинстава подносилац захтева доставља следећу документацију:
-Пријаву на конкурс,
фотокопију личне катре носиоца пољопривредног газдинства (за физичко лице) или
фотокопија потврде о пореском идентификационом броју (за предузетника или привредно
друштво,
извод из регистра пољопривредних газдинства
са подацима о члановима
пољопривредног газдинства за текућу годину/управа за трезор/ ,
потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у 2016.години,
доказ (потврду) да се налази на евиденцији Националне службе за запошљавање
уколико је подносилац захтева незапослено лице или последњи чек пензије уколико
је подносилац захтева пензионер,
уколико је подносилац захтева пољопривредни осигураник доставља потврду о
осигурању пољопривредника издату од стране Пореске управе,
рачун за предметну инвестицију издат у периоду од 01.јануара.2016. до дана за
затварања Јавног конкурса,
отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним
прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице,
доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о пренесу
средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице
извршило готовинско или плаћање картицом може се доставити само фискални
исечак,
гарантни лист за извршену набавку предметне опреме за коју је утврђена обавеза
издавања гарантног листа , односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези
издавања гарантног листа,
Захтев за коришћење подстицаја за подноси се преко писарнице Општинске управе и
упућује Служби за пољопривреду.
Захтеви /пријаве се подносе по објављивању јавног позива на огласној табли општине
Пријепоље,сајту општине Пријепоље и у средствима информисања на територији општине
Пријепоље .
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Члан 5.
Служба за пољопривреду , захтеве за остваривања права на субвенције 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 у року од
10 дана од дана 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,
-обави теренску контролу дали је опрема за коју се подноси захтев стварно
набављена и налази се на газдинству
-објави листу корисника којима је одобрено право на подстцаје за подршку
инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава на званичној интернет
адреси општине Пријепоље и исту истакне на Огласној табли општине Пријепоље.
Члан 6.
Приговор на ранг листу упућује се Општинском већу општине Пријепоље у року од 5 дана
од дана објављивања листе на огласној табли Општинске управе Пријепоље.
Коначна ранг листа ће се објавити на интернет страници општине Пријепоље и огласној
табли Општинске управе Пријепоље.
Члан 7.
За техничко извршење овог Правилника надлежана
Општинске управе општине Пријепоље.
Члан 8.
Административне послове за спровођење овог
пољопривреду , Општинске управе општине Перијепоље.
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. Члан 9.
Правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном гласнику општине
Пријепоље.
Број: 320-22/16
Дана: 04.04.2016.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Емир Хашимбеговић

3

