Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Комисија буџетског фонда за пружање
подршке за спровођењу мера пољопривредне
политике и политике руралног развоја
на територији општине Мали Зворник
Број: 06 – 1322/2018
Дана, 28.06.2018.године.
Мали Зворник
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2017.годину (''Сл.лист општине
Мали Зворник'',бр.2/17) и Решења о именовању председника, заменика и чланова Комисије
буџетског фонда за за пружање подршке за спровођење мера пољопривредне политике и
политике руралног развоја на територији општине Мали Зворник број 06-2453 од
22.12.2016. године и Решења о давању претходне сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-2933/2018-09 од 03.05.2018. године,
Комисија буџетског фонда за пружање подршке за спровођење мера пољопривредне
политике и политике руралног развоја на територији општине Мали Зворник, р а с п и с у
је

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА КРОЗ ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У
ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ
Комисија буџетског фонда за пружање подршке за спровођење мера пољопривредне
политике и политике руралног развоја на територији општине Мали Зворник, расписује
Конкурс за доделу подстицаја ( у даљем тексту субвенција) кроз инвестициона улагања у
пољопривреду, и то за:

I.
Сект
ор

Листа инвестиција:

Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

101.1.1.

Набавка квалитетних приплодних грла
млечних раса: говеда, оваца и коза

101.1.9.

Машине за примарну обраду земљишта

Млеко

Минимални % субвенције Максимални
од износа
износ
износ
инвестиције
субвенције
инвестиције

200.000,00
70

101.1.10.

Машине за допунску обраду земљишта

101.1.11

Машине за ђубрење земљишта

400.000,00

101.1.12.

Машине за сетву

101.1.13.

Машине за заштиту биља

101.1.14.

Машине за убирање односно за скидање
усева

101.1.15.

Машине за транспорт

101.1.16.

Машине и опрема за наводњавање
усева

101.2.1.

Набавка квалитетних приплодних грла
говеда, оваца, коза и свиња које се
користе за производњу меса

101.2.10.

Месо

Воће,
грожђе,
поврће
(укључу
јући
печурке
)и
цвеће

Машине за примарну обраду земљишта

101.2.11.

Машине за допунску обраду земљишта

101.2.12

Машине за ђубрење земљишта

101.2.13.

Машине за сетву

101.2.14.

Машине за заштиту биља

101.2.15.

Машине за убирање односно за скидање
усева

101.2.16.

Машине за транспорт

101.2.18.

Машине и опрема за наводњавање
усева

101.4.1.

Подизање нових или обнављање
постојећих (крчење и подизање)
вишегодишњих засада воћака, хмеља и
винове лозе

101.4.2.

101.4.3.

Подизање и опремање пластеника за
производњу поврћа, воћа, цвећа и
расадничку производњу
Подизање, набавка и опремање система
противградне заштите у воћњацима и
вешегодишњим засадима

200.000,00

100.000,00

70

70

400.000,00

400.000,00

101.4.12.

Набавка бокс палета за транспорт и
складиштење производа

101.4.13.

Набавка опреме- линија за чишћење и
прање производа

101.4.14.

Набавка опреме- линија за бербу,
сортирање и калибрирање производа

101.4.15.

Набавка опреме- линија за паковање и
обележавање производа

101.4.19.

Остали
усеви
(житари
це,
индустр
ијско,
аромат
ично и
зачинск
о биље
и др.)

Машине за примарну обраду земљишта

101.4.20.

Машине за допунску обраду земљишта

101.4.21.

Машине за ђубрење земљишта

101.4.22.

Машине за сетву

101.4.23.

Машине за садњу

101.4.24.

Машине за заштиту биља

101.4.25.

Машине за убирање односно скидање
усева

101.4.26.

Машине за транспорт

101.4.28.

Машине, уређаји и опрема за
наводњавање усева

101.5.1.

Машине за примарну обраду земљишта

101.5.2.
101.5.3.

Машине за допунску обраду земљишта

Машине за ђубрење замљишта
200.000,00

101.5.4.

101.5.5.
101.5.6.

Машине за сетву
Машине за садњу

Машине за заштиту биља

70

400.000,00

101.5.7.

Машине за убирање односно за скидање
усева

101.5.10.

Машине и опрема за наводњавање
усева

101.6.1.

Набавка нових пчелињих друштава

Пчелар
ство

50.000,00
101.6.2.

70

150.000,00

Набавка опреме за пчеларство

Напомена: Пољопривредници који конкуришу ће добити 70% вредности реализоване и у

потпуности исплаћене инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату
вредност а максимално до износа предвиђеног за сваки сектор.
II.
Општи критеријуми за кориснике
- да има пребивалиште на подручију општине Мали Зворник, осим за меру заснивања
нових засада воћа када корисник не мора имати пребивалиште на подручију општине
Мали Зворник, али мора инвестицију извршити на територији општине Мали Зворник,
- Да је регистрован носилац комерцијалног газдинства у активном статусу за
2018.годину,
- Уколико је корисник правно лице мора бити са територије општине Мали Зворник, (осим
ако инвестира у заснивања воћних засада на подручију општине Мали Зворник) уписан у
регистар привредних субјеката (АПР), у активном статусу за 2018. годину;
- Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користи подстицаје по неком
другом основу (државне субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција
није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са
посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним
газдинствима;
- У случају када корисник није власник катастарских парцела којe су предмет инвестиције
за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право закупа, односно коришћења
на основу уговора закљученог са закуподавцем;
- Наменски користи и не отуђи инвестицију која је предмет захтева у периоду од две
година од дана набавке машина, опреме, квалитетних приплодних грла или садница;
- Само услуге реализоване у периоду од 01.01.2018. до 30.11.2018. године или до утрошка
средстава планираних за поједине намена могу се сматрати прихватљивим за надокнаду
трошкова.
- Да редовно измирује све ануитете према Фонду за развој општине Мали Зворник,
доспеле до рока наплате у тренутку подношења захтева ,
III. Специфични критеријуми
1. Сектор млеко
Прихватљиви корисници за све инвестиције у сектору млека су пољопривредна
газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ 1-19
млечних крава.

У случају набавка нових машина и опреме за наводњавање, поседују у свом
власништву, односно власништву члана РПГ максимално 100 млечних крава.
У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају
инвестиције поседују у свом власништву, односно власништву члана РПГ 3-100
квалитетних приплодних грла говеда млечних раса, односно 10-300 квалитетних
приплодних грла оваца/коза.
2. Сектор месо
Прихватљиви корисници за инвестицију набавке квалитетних приплодних грла
говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса су пољопривредна
газдинства која у Регистру објеката ( у складу са Правилником о регистрацији,
односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња- Службени
гласник РС, бр.36/2017.) имају регистроване објекте са капацитетом за тов/ узгој:
мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30
приплодних крмача и/или мање од 100 товљеника у турнусу и/или од 1.000- 3.999
бројлера у турнусу.
У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња, на крају
инвестиције поседују у свом власништву, односно власништву члана РПГ: 3- 100
квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-300 квалитетних приплодних
грла оваца/коза, или 5- 100 квалитетних приплодних крмача.
3. Сектор воће, грожђе, поврће, хмељ и цвеће
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства који имају: мање од 2 ha
јагодастог воћа и хмеља: односно мање од 5 ha другог воћа, односно 0,1 – 50 ha цвећа,
односно 0,2- 100 ha винове лозе.
У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање)
производних (са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, имају на крају
инвестиције: 0,1- 50 ha јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3- 100 ha другог воћа, 0,2100 ha винове лозе.
Имају мање од 0,5 ha пластеника или мање од 3 ha производње поврћа на отвореном
простору.
4. Сектор остали усеви
Прихватљиви корисници су сва пољопривредна газдинства која имају мање од 50 ha
земљишта под осталим усевима.
За инвестиције за набавку машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници
су пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ha земљишта под осталим
усевима.
5. Сектор пчеларство
У сектору пчеларство прихватљиви корисници треба да имају 5- 500 кошница.
IV. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране Комисије буџетског фонда за пружање подршке за
спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији
општине Мали Зворник (у даљем тексту Комисија). Локална самоуправа ће сваке године
састављати годишњи Програм, као и индикативни буџет сваке мере а Комисија ће

расписивати Јавне позиве (Конкурс) за подношење захтева, време отварања поступка и
рокове за подношење захтева.
Локална самоуправа и Комисија ће спровести широку кампању информисања.
Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Комисије, у смислу
комплетности, административне усаглашености, прихватљивости. Захтеви који испуњавају
услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према позиву за
подношење захтева.
Захтеви ће се подносити од стране корисника на обрасцима у складу са условима и
потребном документацијом који ће бити дефинисани Јавним позивом или Конкурсом.
Једним захтевом корисник може конкурисати за више подстицаја у оквиру више сектора
(што мора посебно нагласити), и по свакој мери може остварити подстицаје, до
максималног износа за сваки сектор за који конкурише.
Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања
да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени.
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима Конкурса ће бити
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Након обраде формулара захтева од стране
Комисије, средства ће бити одобрена корисницима који испуњавају услове. Подносиоци
захтева за подстицаје одн. мере у оквиру Програма су у обавези да доставе своје захтеве
заједно са другим Конкурсом траженим документима, Комисији буџетског фонда за
пружање подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног
развоја на територији општине Мали Зворник.

V. Регрес за репродуктивни материјал за вештечко осемењавање
Регрес за репродуктивни метеријал односно вештечко осемењавање стоке у износу од 2.000,00
динара по грлу стоке за прво осемењавање животиње и 1.000,00 динара за поновљени поступак
у случају када је прво осемењавање неуспешно.
Напомена: Уз захтев за остваривање права за регрес прилажу се неоверене фотокопије
следећих докумената:
- Потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом ПГ
-

Фотокопија личне карте подносиоца захтева

-

Рачун од ветеринарске установе, односно одгајивачке организације коју одабере
корисник или картон вештачког осемењавања (који садржи рачун)

-

Фотокопију текућег наменског рачуна и

-

Фотокопију пасоша

VI.

Кредитна подршка

Кредитна подршка остварује се путем суфинансирања ефективне каматне стопе у
износу од 100% на одобрене кредитне линије за инвестиције у пољопривреди од стране
изабране (коју клијент изабере) пословне банке. Максимални износ подстицаја је
400.000,00 динара.

Напомена: Уз захтев за остваривање права на суфинансирање камате прилаже се следећа
докумената:
- Потврду о упису у регистар пољопривредних газдинстава са статусом активног ПГ
- Копија Уговора са банком код које је подносилац добио кредит у текућој
2018.години, а оригинал се доставља на увид
- Фотокопију личне карте
- Фотокопију наменског рачуна пољопривредног газдинства
- Рачун или потврду о извршеном плаћању укупне ефективне камате.
- Кредити са каматом која се субвенционише одобраваће се за реализацију
инвестиција у пољопривреди које се подржавају у оквиру Програма мера подршке
политике руралног развоја за општину Мали Зворник за 2018. годину.
- Уз рачун или потврду о извршеном плаћању укупне ефективне каматe доставити
фотокопије рачуна о утрошеним средствима.
- Само услуге реализоване у периоду од 01.01.2018. до 30.11.2018. године или до
утрошка средстава планираних за поједине намена могу се сматрати прихватљивим за
надокнаду трошкова.
VI. Подршка преради на газдинству
Шифра
инвестиције
304.5.3.1.
Прерада воћа,
поврћа и
грожђа и
маркетинг

Прерада
гајеног,
зачинског,
лековитог и
ароматичног
биља, као и
маркетинг

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
Набавка опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и
грожђа, као и њиховић производа

304.5.3.2.

Набавка опреме и уређаја за замрзавање воћа и
поврћа, као и њихових производа

304.5.3.3.

Набавка опреме и уређаја за бланширање,
пастеризацију и стерилизацију производа

304.5.3.4.

Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и
прераду, пуњење и паковање њихових производа

304.5.5.1.

Набавка опреме и уређаја за сушење гајеног зачинског,
лековитог и ароматичног биља, као и њихових произвда

304.5.5.2.

Набавка опреме за прераду гајеног зачинског, лековитог
и ароматичног биља као и њихових производа

304.5.5.3.

Набавка опреме и уређаја за дестилацију гајеног
зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и
њихових производа ( за потребе фармацеутске
индуструје)

304.5.5.5.

Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење
гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и
њихових производа

Прерада
пчелињих
производа и
маркетинг
Прерада
гајених врста
гљива и
маркетинг

Прерада
плодова
сакупљених из
природе и
маркетинг

304.5.6.1.

Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих
производа

304.5.6.2.

Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење
пчелињих производа

304.5.7.1.

Набавка опреме и уређаја за сушење гајених врста
гљива, као и њихових производа

304.5.7.2.

Набавка опреме и уређаја за замрзавање гајених врста
гљива, као и њиховић производа

304.5.8.1.

Набавка опреме и уређаја за сушење плодова
сакупљених из природе, као и њихових производа

304.5.8.2.

Набавка опреме и уређаја за замрзавање плодова
сакупљених из природе, као и њихових производа

304.5.8.3.

Набавка опреме и уређаја за бланширање,
пастеризацију и стерилизацију производа

304.5.8.4.

Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и
прераду, пуњење и паковање њихових производа

Напомена: Прихватљиви корисници су сва пољопривредна газдинства која за набавку опреме

и уређаја инвестирају минимално 200.000,00 динара. Максимални износ подстицаја износи
800.000,00 динара. Пољопривредници који конкуришу ће добити 70% вредности реализоване и у
потпуности исплаћене инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату
вредност.
1. Општи критеријуми за кориснике
- да има пребивалиште на подручију општине Мали Зворник, осим за меру заснивања
нових засада воћа када корисник не мора имати пребивалиште на подручију општине
Мали Зворник, али мора инвестицију извршити на територији општине Мали Зворник,
- Да је регистрован носилац комерцијалног газдинства у активном статусу за
2018.годину,
- Уколико је корисник правно лице мора бити са територије општине Мали Зворник, (осим
ако инвестира у заснивања воћних засада на подручију општине Мали Зворник) уписан у
регистар привредних субјеката (АПР), у активном статусу за 2018. годину;
- Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користи подстицаје по неком
другом основу (државне субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција
није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са
посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним
газдинствима;
- У случају када корисник није власник катастарских парцела којe су предмет инвестиције
за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право закупа, односно коришћења
на основу уговора закљученог са закуподавцем;
- Наменски користи и не отуђи инвестицију која је предмет захтева у периоду од две
година од дана набавке опреме и уређаја;

- Само услуге реализоване у периоду од 01.01.2018. до 30.11.2018. године или до утрошка
средстава планираних за поједине намена могу се сматрати прихватљивим за надокнаду
трошкова.
- Да редовно измирује све ануитете према Фонду за развој општине Мали Зворник,
доспеле до рока наплате у тренутку подношења захтева,
Потребна документација
VII. Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде,

расаднике и животиње
Износ регреса за полисе осигурања од штета на усевима, плодовима, вишегодишњим
засадима, расадницима и животињама износи 70% вредности полисе осигурања.
Напомена: Уз захтев за остваривање права за регрес прилажу се неоверене фотокопије
следећих докумената:
- Потврду о упису у регистар пољопривредних газдинстава са статусом активног ПГ
- Копија полисе осигурања издата од стране друштва за осигурање код којег је
подносилац осигуран у текућој 2018.години, а оригинал се доставља на увид
- Фотокопију личне карте
- Фотокопију наменског рачуна пољопривредног газдинства
- Рачун или потврду о извршеном плаћању укупне премије осигурања

Унапређење економских активности на селу кроз подршку
непољопривредним активностима
- Сеоски туризамVIII.

Листа инвестиција
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

302.2.

Подршка активностима везаним за рурални туризам

302.3.

Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за обновљиве
изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у соларне
електране, електране на биомасу, даљинске системе грејања,
котлове за сагоревање биомасе.

302.6.

Изградња објеката за оснивање продајних места на газдинствима за
директну продају пољопривредних и традиционалних занатских
производа и сувенира, у појединачном или удруженом интересу
произвођача.

Прихватљиви корисници су сва пољопривредна газдинства која у изградњу објеката
или набавку опреме инвестирају минимално 200.000,00 динара. Максимални износ
подстицаја износи 400.000,00 динара а износ субвенције је 70% % вредности

реализоване и у потпуности исплаћене инвестиције умањене за износ средстава на
име пореза на додату вредност.
Општи критеријуми за кориснике по овој мери:
- да је корисник регистрован за бављење сеоским туризмом (по Закону о туризму)
- да је регистрован носилац комерцијалног газдинства у активном статусу за
2018.годину,
- уколико је корисник правно лице може бити са територије општине Мали Зворник
и друге општине под условом да инвестицију реализује на територији општине Мали
Зворник и мора бити уписан у регистар привредних субјеката (АПР), у активном статусу за
2018. годину;
- корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користи подстицаје по
неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није
предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним
прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним
газдинствима;
- наменски користи и не отуђи инвестицију која је предмет захтева у периоду од две
година од дана изградње објеката и набавке опреме.
- само услуге и инвестиције реализоване од 01.01.2018. до 30.11. 2018. године или до
утрошка средстава планираних за поједине намена могу се сматрати прихватљивим за
надокнаду трошкова.
IX. Потребна документација
Уз захтев за доделу субвенције пољопривредници прилажу следећа докумената:
1. Потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава, са статусом активног
пољопривредног газдинства ( Управа за трезор)- оргинал
2. Фотокопију личне карте носиоца газдинства (неоверена)
3. Фотокопију наменског рачуна пољопривредног газдинства (неоверена)
4. Потврду од Локалне пореске администрације о измиреним обавезама или регулисаним
обавезама по склопљеним репрограму ( зграда општине Мали Зворник, канцеларија бр.26)оргинал
5. Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима; (
добија се на пријемној канцеларији општине)- оргинал
6. Потврду о редовном измиривању ануитета према Фонду за развој општине Мали
Зворник ( зграда општине , канцеларија број 11.) - оргинал
7. Доказ о уплати средстава- оргинал рачуна ( фискални исечак и готовински рачун у
смислу Закона о ПДВ- у), а за обвезнике који нису у систему ПДВ-а (паушалци) потврда
од надлежног органа да нису у систему ПДВ- а.

Корисник субвенције је дужан да у зависности од сектора за који је

конкурисао приложи следећу документацију:

Сектор млеко:
Потврду о броју и врсти квалитетних приплоднх грла стоке издату од Управе за
трезор
За набавку приплодне стоке – фотокопија пасоша за купљена грла(неоверено),
потврду матичне службе да је грло уматичено, уверење о здравственом стању животиње
које гласи на новог власника.
За куповину машина и опреме - фотокопију гарантног листа за реализовану
инвестицију за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава
добављача да не постоји обавеза издавања гарантног листа.
-

- Сектор месо
Потврда о регистрованим капацитетима за узгој, држање и промет животиња издату
издату од Управе за трезор,
Потврду о броју и врсти квалитетних приплоднх грла стоке издату од Управе за
трезор,
За набавку приплодне стоке – фотокопија пасоша за купљена грла(неоверено),
потврду матичне службе да је грло уматичено, уверење о здравственом стању животиње
које гласи на новог власника.
За куповину машина и опреме - фотокопију гарантног листа за реализовану
инвестицију за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава
добављача да не постоји обавеза издавања гарантног листа.
Сектор воће, грожђе, поврће, хмељ и цвеће
Потврду о сетвеној структури издату од Управе за трезор,
Изјаву о површини под пластеницима ( у случају да конкурише за пластенике)
За куповину машина и опреме - фотокопију гарантног листа за реализовану
инвестицију за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава
добављача да не постоји обавеза издавања гарантног листа.
За куповину садница – доказ да је произвођач садног материјала уписан у Регистар
произвођача садног материјала и уверење о здравственом стању садног материјала
-

-

Сектор осталу усеви:
Потврду о сетвеној структури издату од Управе за трезор,
За куповину машина и опреме - фотокопију гарантног листа за реализовану
инвестицију за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава
добављача да не постоји обавеза издавања гарантног листа.

Сектор пчералство:
Потврда о броју регистрованих кошница издату од надлежне ветеринарске станице
( BM WET Љубовија)- фотокопија.
За куповину машина и опреме - фотокопију гарантног листа за реализовану
инвестицију за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава
добављача да не постоји обавеза издавања гарантног листа.
-

-

Мера : Подршка преради на газдинству:
Потврду о сетвеној структури издату од Управе за трезор,

Потврда о броју регистрованих кошница издату од надлежне ветеринарске станице
( BM WET Љубовија)- фотокопија за сектор прерада пчелињих производа и
маркетинг.

Напомена: Образаци захтева за доделу субвенција могу се добити на шалтеру пријемне
канцеларије општине.

X. Комисија неће одобравати субвенције корисницима који имају нерегулисане и
неизмирене обавезе према буџету општине (којима је истекао рок за отплату кредита према
Фонду за развој општине Мали Зворник). Корисницима који су потписали споразум о
репрограму кредита а под условом да редовно измирују своје обавеза, Комисија ће
одобравати субвенције.
XI. Некомплетни, непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани и исти се

враћају подносиоцу захтева с тим што корисник поново може конкурисати за субвенцију.
Подстицаји се додељују само за инвестициона улагања реализована од 01.01.2018. до 30.11.
2018.године. Некомплетним ће се сматрати и захтеви и изјаве који нису потписани.
XII. Једним захтевом корисник може конкурисати за више подстицаја у оквиру више
сектора (што мора посебно нагласити), и по свакој мери може остварити подстицаје,
до максималног износа за сваки сектор за који конкурише, односно може накнадно
појединачним захтевом да конкурише за сваки од наведених сектора, којом
приликом је дужан да уз сваки појединачан захтев достави потпуну документацију
Корисник може остварити субвенцију за сваки сектор само једном годишње.
XIII. За инвестиције у сектор ''Подршка преради на газдинству'' које вреде више од
500.000,00 динара, Комисија може корисницима који поднесу захтев да на основу
предрачуна или профактуре одобри или резервише средства за будућу инвестицију.
Субвенција ће бити исплаћена уколико се инвестиција реализује у року од 30. дана уз
достављен рачун и фотокопију гарантног листа.
XIV. Одлуку о додели субвенција доноси Комисија буџетског фонда за пружање

подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја
на територији општине Мали Зворник ( у даљем тексту Комисија за субвенције)
XV. Конкурс траје од

.06.2018. до 30 .11.2018.године, односно, до утрошка средстава
планираних за поједине намена. Крајњи рок за достављање пријава је 30 .11.2018. године до
15 часова. Пријаве које стигну после наведеног рока и времена сматраће се
неблаговременим.
XVI. Пољопривредна газдинства не могу набављати приплодна грла стоке и сертификоване
саднице од других пољопривредних газдинстава, већ искључиво од правних лица или
предузетника који су регистровани за производњу и промет предметних добара (расна
приплодна стока, сертификоване саднице и др.) и који су овлашћени да купцима дају потврде

о квалитету и здравственом стању, као и оргиналне рачуне са фискалним исечком у смислу
Закона о ПДВ.
За набављена добра или извршене услуге од корисника који нису у систаму ПДВ- а и као
такви не издају фискалне исечке, обавезно доставити доказ о уплати : налог за уплату или
извод из банке или неки други документ којим се доказује уплата.

XVII. Захтеве са комплетном документацијом достављати поштом или лично на
пријемној канцеларији општине у затвореним ковертама на адресу: Комисија за
субвенције општине Мали Зворник, ул. К.Петра I бр.38.Мали Зворник.
XVIII. Комисија коју именује председник општине вршиће контролу наменског
утрошка средстава за исплаћене субвенције као и рокове у којим се не сме отуђити
инвестиције.
Особе за контакт: Драгослав Обрадовић, председник Комисије- тел: 063 /72-99-011
Милош Спасеновић, правник- тел: 015 /7-195-198
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
__________________________
Драгослав Обрадовић

