Рача, 26.10.2018. године – број 21

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ

Правилници
Правилник о прихватљивим инвестицијама, појединачним елементима и прихватљивим
трошковима за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава
на територији општине Рача у 2018. години
Правилник о елементима за рангирање подносилаца пријава на посебан конкурс за избор
корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за
2018. годину
Одлуке
Одлука о расписивању посебног конкурса за избор корисника средстава буџетског фонда за
пољопирвреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину
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На основу члана 66. став 1. тачка 11. Статута општине Рача („Службени гласник
општине Рача“ број 6/08, 2/2010 и 12/2010 и 13/17) и члана 8 и 9. Одлуке о оснивању Буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Службени гласник општине Рача“
број 22/2016) у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине
Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01(„Службени гласник
општине Рача“ број 6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018.
годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10.2018. године под бројем
020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број 20/2018), Општинско веће
општине Рача на основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача (
Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 16/17 ) на својој седници одржаној дана 26.10.2018. године
доноси:
ПРАВИЛНИК
о прихватљивим инвестицијама, појединачним елементима и прихватљивим
трошковима за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних
газдинстава на територији општине Рача у 2018. години
за
Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и
рурални развој општине Рача за 2018.годину
Члан 1.
Овим Првилником утврђују се прихватљивe инвестицијe, појединачни елементии
прихватљиви трошкови у оквиру Сектора Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и
цвеће за шифре инвестиција 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23, 101.4.24 и
101.4.28. и у оквиру Сектора остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско
биље и др.) за шифре инвестиција 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и
101.5.10., за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на
територији општине Рача у 2018. годиниу складу са Програмом подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину, за
Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и
рурални развој општине Рача за 2018.годину.
Члан 2.
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру
Сектора - Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће
Табела а)
Шифра
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
инвестиције
Сектор
Воће,
грожђе,
поврће
(укључујући
печурке) и
цвеће

101.4.19 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
101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева
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Члан 3.
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру
Сектора Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)
Табела б)
Шифра
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
инвестиције
Сектор остали
101.5.1 Машине за примарну обраду земљишта
усеви
101.5.2 Машине за допунску обраду земљишта
( житарице,
101.5.3 Машине за ђубрење земљишта
индустријско,
ароматично и
101.5.4 Машине за сетву
зачинско биље
101.5.5 Машине за садњу
и др. )
101.5.6 Машине за заштиту биља
101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева
Члан 4.
Табела 1.-Прихватљиве инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за
набавку нових машина и опреме у Сектору -Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и
цвеће за шифре инвестиција 101.4.19.,101.4.20., 101.4.21., 101.4.22., 101.4.23., 101.4.24 и
101.4.28
Ред.бр. Сектор
Шифра инвестиције Појединачни елементи/
Прихватљиви трошкови/прихватљива набавка:
101.4.19.
машине за примарну
(1) Плугови и тањираче
обраду земљишта
Сектор
101.4.20.
(1) Прикључни (међуредни) култиватори,
Воће,
машине
за
допунску
грубери, разривачи, подривачи
грожђе,
обраду земљишта
(2) ротоситнилице и ротофрезе
1.
поврће
(укључујући 101.4.21.
(1) расипачи минералног ђубрива
печурке) и машине за ђубрење
земљишта
(2) цистерне за дистрибуцију течног стајњака
цвеће
(3) приколице за растурање стајњака
101.4.22 машине за
сетву
101.4.22 машине за
садњу
101.4.22 машине за
заштиту биља¹

(1) прикључне сејалице
(1) прикључне садилице и вадилице
(1) тракторске прскалице и прскалице које
нису тракторске
(2) прикључне тракторске косачице и
прикључне машине за кошење и ситњење
биљне масе између редова у воћњаку и
винограду
(3) машине за апликацију хербицида у зони
реда, апликатори хербицида у воћњацима
и виноградима
(4) тракторски атомизери (са и без заштитне
опреме)
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(5) ротоситнилице и ротофрезе за заштиту од
корова у воћњаку и винограду
(6) тарупи за уситњавање биљне масе и
корова у воћњаку и винограду
(7) платформе (тракторске) воћарске (за
постављање противградних мрежа)
101.4.2
машине,
(1) системи за наводњавање
уређаји и опрема за
1.1.пумпе за наводњавање
наводњавање усева
1.2.агрегати за покретањ пумпи (дизел,
бензински и електро погон)
1.3. системи за наводњавање „кап по кап”:
капајући окитени-полидрип цеви, капајуће
траке (само за јагоду, поврће и цвеће), цеви,
вентури цеви, вентури комплети, дозатори
ђубрива, филтери, мрежни улошци за
филтере, диск улошци за филтере, капљачи,
затварачи за капљаче, носачи полидрипова,
бужири, затезачи, копче, тефлон траке,
славине, регулатори притиска, ваздушни
одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви
за спојнице, фитинзи (нипле, муфови, колена,
лактови, редуцири, разделници, холендери,
спојнице, шелне, гумице, затварачи, завршни
елементи, стартери, вентили, обујмице,
прикључци, изводи, продужеци);
1.6.цистерне за наводњавање
¹машине за заштиту биља: од болести, штеточина, корова, града и др.
Члан 5.
Табела 2. -Прихватљиве инвестиције и прихватљиви трошкови у физичку имовину
пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме у Сектору –остали усеви за
шифре инвестиција 101.5.1., 101.5.2, 101.5.3., 101.5.4,101.5.5., 101.5.6 и 101.5.10.
Ред.бр. Сектор
Шифра инвестиције Појединачни
елементи/Прихватљиви
трошкови/ прихватљива набавка:
101.5.1.
машине
за
(1) Плугови и тањираче
примарну обраду
Сектор
земљишта
Остали усеви
101.5.2.
(1) Прикључни (међуредни) култиватори,
(житарице,
машине за допунску
грубери,
разривачи,
подривачи,
1.
индустријско,
обраду земљишта
сетвоспремачи, дрљаче
ароматично и
(2) ротоситнилице и ротофрезе
зачинско
101.5.3.
(1) расипачи минералног ђубрива
биље и др.)
машине за ђубрење
(2) цистерне за дистрибуцију течног
земљишта
стајњака
(3) приколице за растурање стајњака
101.5.4 машине за
(1) прикључне сејалице
сетву
(2)ваљкови за послесетвену обраду
земљишта
101.5.5 машине за
садњу

(1) прикључне садилице и вадилице
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тракторске прскалице
прикључне тракторске косачице
машине за апликацију хербицида
Машине за уситњавање биљне масе
након жетве (сечке и тарупи)

101.5.10
машине,
уређаји и опрема за
наводњавање усева

(1) системи за наводњавање
1.1.пумпе за наводњавање, цеви и
распрскивачи
1.2.агрегати за покретањ пумпи (дизел,
бензински и електро погон)
1.3.цистерне за наводњавање
¹машине за заштиту биља: од болести, штеточина, корова, града и др.
Члан 6.
Неприхватљиви трошкови су:порези, укључујући порез на додату вредност,
царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од
државних институција и јавних предузећа, трошкови банкарске провизије, трошкови јемства
и слично трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови, трошкови куповине
половних машина и опреме, допринос у натури (сопствени рад и материјал).
Члан 7.
Подносилац пријаве/Корисник и добављач не могу да представљају повезана лица
у смислу закона којим се уређују јавне набавке. (Повезана лица су носилац и чланови
породичног пољопривредног газдинства,супружници, ванбарачни партнери, крвни содници у
првој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродтва,
сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац или усвојеник, лица између којих
је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује
порез на добит правних лица).Плаћање путем компензације, цесије, асигнације или на други
начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова није прихватљиво.
.
Члан 8.
Дефиниције:
1)машине јесу машине и механизација са карданским вратилом, односно другом припадајућом
опремом неопходном за њихову редовну употребу у примарној пољопривредној производњи;
2) нова опрема и машина јесте опрема, машина и механизација која се први пут ставља у
употребу и чији су сви саставни делови нови;
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и исти објавити у Службеном гласнику
општине Рача.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 110-4/2018-II-01
Датум: 26.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с.р.
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На основу члана 66. став 1. тачка 11. Статута општине Рача („Службени гласник
општине Рача“ број 6/08, 2/2010 и 12/2010 и 13/17) и члана 8 и 9. Одлуке о оснивању Буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Службени гласник општине Рача“
број 22/2016) у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине
Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник
општине Рача“ број 6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018.
годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10.2018. године под бројем
020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број 20/2018),дана 26.10.2018.године,
Општинско веће општине Рача, доноси:
ПРАВИЛНИК О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА РАНГИРАЊЕ
подносилаца пријава
Н А П О С Е Б АН К О Н К У Р С
за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој општине Рача за 2018. годину
Члан 1.
Овим Парвилником утврђују су елементи за бодовање подносилаца пријава за
подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији
општине Рача у 2018. години у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину у оквиру Сектора Воће,
грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће за шифре инвестиција 101.4.19,
101.4.20.,101.4.21., 101.4.22, 101.4.23, 101.4.24 и 101.4.28. и у оквиру Сектора остали усеви
(житарице, индустријско, ароматично, зачинско и др.) за шифре инвестиција 101.5.1, 101.5.2,
101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10., у сврху бодовања и рангирања уредних пријава на
Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој за 2018.годину (у даљем тексту Посебан Конкурс), као и поступак административне
обраде захтева/пријава, поступак бодовања, рангирања и утврђивања ранг листе и поступак
утврђивања права на подстицаје и исплате подстицаја Корисницима средстава.
Члан 2.
Елементи за рангирање подносилаца пријава на конкурс дати су у Табели - Елементи
за бодовање подносилаца пријава на конкурс у сврху рангирања.
Табела -Елементи за бодовање подносилаца пријава на конкурс у сврху рангирањa
Редни
Појашњење/остваривање Број
Максимални
број
Елемент
елемента
бодова број бодова по
елементу
1.
Подносилац пријаве на
Да
70
Конкурс је особа млађа
70
Не
0
од 40 година
2.
Подносила пријаве на
Да
15
конкурс је особа
15
Не
0
женског пола
3.
Статус подносиоца
пријаве на конкурс у
односу на запослење/
Да
10
На дан подношења
пријаве на конкурс,
10
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подносилац пријаве је
пријављен на основу
ПИО за
пољопривредникезапослен искључиво у
пољопривреди

4.

Подносилац пријаве је
у потпуности
реализовао инвестицију

Не

Да
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0

5
5

Не
Укупно максимални број бодова на конкурсу

0
100

Члан 3.
Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве, уколико испуњава одрђени елемент рангирања,
доставља:
1. Извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева на конкурс (не старији од
шест месеци у моменту подношења пријаве/захтева на конкурс)
2. Фотокопија личне карте (или очитане личне карте) у неовереним копијама које морају
бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у
случају потребе затражи достављање оригинала на увид или оверене копије (овај доказ
се доставља уз општу документацију пријаве на Посебан Конкурс)
3. Доказ о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника
4. Докази да је подносилац пријаве у потпуности реализовао инвестицију (ови докази се
достављају уз општу документацију пријаве на Посебан Конкурс)
Напомена: Сва документа која се достављају уз пријаву на конкурс треба да гласе на
подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији. Уверења и/или потврде о
својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника које се достављају уз пријаву на
конкурс не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.
Члан 4.
Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве, доставља доказ о испуњености одређеног
елемента рангирања.Ако подносилац захтева не достави документацију за рангирање у складу
са овим Правилником, сматраће се да пријава не испуњава ниједан елемент рангирања и да
није комплетна/уредна.
Члан 5.
Пријем захтева по Посебном Конкурсу за избор корисника средстава буџетског фонда
за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину, у складу са конкурсним
условима, вршиће Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда
за пољопривреду и рурални развој општине Рача, односно вршиће административну обраду
пријава/захтева на конкурс, провером података из пријаве, документације приложене уз
пријаву као и службених евиденција.
Пријаву на конкурс поднету од стране лица које не испуњава услове из конкурса,
преурањену и неблаговремену пријаву, пријаву послату факсом или електронском поштом,
пријаву на конкурс са документацијом која не гласи на подносиоца, као и сваку наредну
пријаву на конкурс истог подносиоца поднету у периоду трајања конкурса, Комисија за
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расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој општине Рача одбацује без разматрања.
Ако након административне обраде захтева/пријава на Конкурс укупни захтевани
износ подстицаја по свим пријавама које испуњавају услове за остваривање права на
подстицаје прелази укупна расположива средства опредељена Одлуком о буџету општине
Рача за 2018.годину и Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Рача за 2018.г., Комисија за расподелу и контролу
управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача,
спроводи поступак бодовања и рангирања уредних пријава и утврђује Предлог ранг листе и
Предлог одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка
средства пољопривредних газдинстава по овом Посебном конкурсу а коначну Одлуку ранг
листе и Одлуку о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка
средства пољопривредних газдинстава по Посебном Конкурсу утврђује Општинско веће
општине Рача.
У случају када постоји више подносилаца пријава на конкурс са истим бројем бодова
према елементима за рангирање, предност има подносилац пријаве на конкурс који је раније
поднео пријаву.
У случају истог броја бодова, предност има млађи подносиоц захтева, а ако су истог
датума рођења предност има раније предати захтев.
У случају када се ранг листом утврди да нема довољно средстава за све рангиране
подносиоце пријаве на конкурс, средства се исплаћују на основу ранг листе, а до висине
расположивих средстава до нивоа одобрених апропријација.
Ранг листа подносилаца пријава на конкурс се објављује на званичној интернет
страници општине Рача, www.raca.rs.
Одлука о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка
средства пољопривредних газдинстава по Посебном Конкурсу се објављује на званичној
интернет страници општине Рача, www.raca.rs.По објављивању Одлуке на званичном сајту,
учесници конкурса који нису задовољни донетом одлуком имају право да поднесу приговор
Општинском већу општине Рача.Приговор се подноси у року од три радна дана од дана
објављивања Одлуке на званичном сајту општине Рача. О поднетим приговорима Општинско
веће је дужно да одлучи у наредном року од 5 дана, рачунајући почетак рока од првог дана по
истеку рока за подношење приговора..По протеку рока за подношење приговора, уколико није
било поднетих приговора одлука постаје коначна.Уколико је било поднетих приговора одлука
постаје коначна доношењем одлуке Општинског већа по поднетим приговорима.
Члан 6.
Општинско веће општине Рача решењем или уговором одобрава право на подстицаје
на основу ранг листе и коначне Одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава, а
до утрошка расположивих средстава утврђених у складу са Програмом мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача и Одлуке о
буџету општине Рача за 2018.годину.
Општинско веће општине Рача, задржава право да захтева од надлежне Комисије
за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и
рурални развој општине Рача бодовање и рангирање уредних пријава ако се на основу
прилива средстава у буџет општине Рача оцени да нема услова да се обезбеде комплетна
опредељена средстава Одлуком о буџету општине Рача за 2018.годину и Програмом мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Рача за 2018.г., за све пристигле пријаве које испуњавају услове по предметном Посебном
Конкурсу.
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Члан 7.
Уколико је прихватљива инвестиција у потпуности реализована Решењем или
уговором којим се одобрава право на подстицаје подносиоцу пријаве утврђује се и износ
подстицаја на име реализације инвестиције и налаже исплата подстицаја на наменски рачун
корисника уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.
Уколико прихватљива инвстиција није реализована Решењем или уговором којим се
одобрава право на подстицаје подносиоцу пријаве одобрава се исплата подстицаја на наменски
рачун корисника уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налаже се да у року од 8
дана од пријема решења/потписивања уговора у потпуности реализује прихватљиву
инвестицију из предрачуна и поднесе Општинском већу општине Рача прописану
документацију којом се доказује реализација инвестиције у року: одмах а најдуже у року од
три дана по реализацији инвестиције.
У случају закључења уговора којим се одобрава право на подстицаје на основу
предрачуна подносилац пријаве је у обавези да достави као гаранцију: бланко соло меницу са
меничном изјавом.
Члан 8.
Корисник је обавезан да омогући надлежним Комисијама буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој општине Рача контролу на лицу места.
У случају постојања сумње у вредност набављених добара од стране надлежних
Комисија буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, извршиће се
стручна процена вредности набављених добара и у складу са наведеном проценом одобриће
се износ подстицаја..
Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за
пољопривреду у рурални развој општине Рача има право да од подносиоца пријаве, ако се за
тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију или да изврши контролу на
лицу места, односно захтева испуњење додатних услова.
Злоупотреба подстицајних средстава подлеже кривичној одговорности.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и исти објавити у Службеном гласнику
општине Рача.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 110-5/2018-II-01
Датум: 26.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с.р.

На основу члана 66. став 1. тачка 11. Статута општине Рача („Службени гласник
општине Рача“ број 6/08, 2/2010 и 12/2010 и 13/17) и члана 8 и 9. Одлуке о оснивању Буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Службени гласник општине Рача“
број 22/2016) у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине
Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник
општине Рача“ број 6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018.
годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10..2018. године под бројем
020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број 20/2018), Правилником о
елементима за рангирање подносилаца пријаве на Посебан конкурс за избор корисника
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средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину
број 110-5/2018-II-01 и Правилника
о прихватљивим инвестицијама, појединачним
елементима и прихватљивим трошковима за подстицаје инвестицијама у физичку имовину
пољопривредних газдинстава на територији општине Рача у 2018. години за Посебан конкурс за
избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача
за 2018.годину број 110-4/2018-II-01, дана 26.10.2018.године,

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА ДОНОСИ ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ
ПОСЕБНОГ КОНКУРСА
за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Рача за 2018. годину
и расписује
ПОСЕБАН КОНКУРС
за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Рача за 2018. годину
Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину у складу са Програмом мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача
за 2018. годину и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину и то за:
-МЕРУ 101 , назив мере: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
• Сектор-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција:
101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23, 101.4.24 и 101.4.28.
• Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) за
шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10..
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
Подстицаји за унапређење конкурентности кроз меру –Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава подржава пољопривредна газдинства у циљу унапређења
средства, продуктивности, конкурентности а све ради постизања веће економске ефикасности,
веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.
Корисници мере
-

Физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинстава.

Општи услови за учешће на конкурсу
-

-

Корисник има регистровано породично комерцијално пољопривредно газдинство
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у 2018.г, са
пребивалиштем је на територији општине Рача од најкасније 01.01.2018.г., и
пољопривредну производњу обавља на територији општине Рача;
Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
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Корисник мора наменски да користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење
инвестицију која је предмет захтева у периоду од три године од дана
набавке/реaлаизације инвестиције.
Прихватљиве инвестиције саспецифичним критеријумима, потребном
документацијом и обавезама корисника дати су у наставку:

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ
-

-

Једно пољопровредно газдинство, односно Корисник, у току трајања овог конкурса,
моћи ће да поднесе само један захтев за коришћење подстицајних средстава у физичку
имовину пољопривредних газдинстава само по једном основу/сектору и то само за
једну шифру инвестиције..
Једно пољопривредно газдинство, односно Корисник, може да поднесе захтев/пријаву
по овом Посебном Конкурсу иако је поднео или планира да поднесе захтев у Сектору
Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће за шифре инвестиција 101.4.1 и
101.4.2 и Сектору Пчеларство за шифру инвестиција 101.6.2. по Конкурсу за избор
корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине рача за
2018.годину (''Сл.гласник општине Рача“ број 11/2018 од 21.06.2018.г.).

Сектор-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће:
•
•

Пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева за коришћење
подстицаја имају мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; мање од 5 ха другог воћа;
0,1 – 50 ха цвећа; 0,2 – 100 ха винове лозе.
Пољопривредна газдинства са капацитетом мањим од 0,5 ха пластеника или мањим
од 3 ха производње поврћа на отвореном простору у моменту подношења захтева за
коришћење подстицаја.

Прихватљиви корисници за инвестиције 101.4.19, 101.4.20., 101.4.21., 101.4.22, 101.4.23,
101.4.24 и 101.4.28. су пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева за
коришћење подстицаја имају мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно имају 0,30 ха
до 5 ха другог воћа; 0,1 – 50 ха цвећа; 0,2 – 100 ха винове лозе и пољопривредна газдинства
са капацитетом од 0,01 ха до 0,50 ха пластеника или капацитетом мањим од 3 ха производње
поврћа на отвореном простору у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја.
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру
Сектора - Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће
Табела а)
Шифра
инвестиције
Сектор
Воће, грожђе,
поврће
(укључујући
печурке) и
цвеће

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

101.4.19 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
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101.4.23 Машине за садњу
101.4.24 Машине за заштиту биља
101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)
•
•

Пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева за коришћење
подстицаја. имају имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима.
За инвестиције за набавку машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници
су пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева за коришћење
подстицаја, имају мање од 100 ха земљишта под осталим усевима.

Прихватљиви корисници за инвестиције101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5 и 101.5.6 су
пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја имају
имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима.
Прихватљиви корисници за инвестицију 101.5.10.. су пољопривредна газдинства која у
моменту подношења захтева за коришћење подстицаја, имају мање од 100 ха земљишта под
осталим усевима.
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру
Сектора Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)
Табела б)
Шифра
инвестиције
Сектор остали
усеви (
житарице,
индустријско,
ароматично и
зачинско биље
и др. )

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

101.5.1 Машине за примарну обраду земљишта
101.5.2 Машине за допунску обраду земљишта
101.5.3 Машине за ђубрење земљишта
101.5.4 Машине за сетву
101.5.5 Машине за садњу
101.5.6 Машине за заштиту биља
101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева

2.2.9.Критеријуми селекције
Услови за доделу подстицаја дефинисани су овим Конкурсом с тим што ће се обратити
посебна пажња на млађе категорије - подносиоци захтева млађи од 40 година, лица која се
искључиво баве пољопривредом и уколико је подносилац захтева жена на коју је регистровано
пољопривредно газдинство. Средства ће се одобравати у складу са конкурсом/јавним позивом
и конкурсним обрасцем укључујући и критеријуме рангирања.
Елементи за рангирање подносилаца пријава на конкурс дати су у Прилогу 2.- уз Посебан
конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој општине Рача за 2018. годину, Табела - Елементи за бодовање подносилаца
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пријава на конкурс у сврху рангирања, који је одштампан уз овај Конкурс и чини његов
саставни део ( у даљем тексту Прилог 2).
Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве, доставља доказ о испуњености одређеног елемента
рангирања.Ако подносилац захтева не достави документацију за рангирање у складу са
Прилогом 2.овог Конкурса, сматра се да пријава не испуњава ниједан елемент рангирања и да
није комплетна/уредна.
Износи подстицаја:
Сектор Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће
За инвестиције 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21., 101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.28.,
интензитет помоћи односи се само на прихватљиве трошкове набавке машина, уређаја и
опреме и износи 100% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату
вредност.
Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 600.000,00 динара.
Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 30.000,00 динара.
(Износ појединачног рачуна већи од 30.000,00 динара без пдв-а односно ако је на рачуну збир
износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 30.000,00 динара без пдва).
Сектор-Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)
За инвестиције 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10., интензитет
помоћи односи се само на трошкове набавке машина, уређаја и опреме и износи 100% од
укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.
Максимални износ подстицаја по кориснику за шифру инвестиције 101.5.1,. јесте 600.000,00
динара. а максимални износ подстицаја по кориснику за шифре инвестиција 101.5.2, 101.5.3,
101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10., јесте 400.000,00 динара.
Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 30.000,00 динара.
(Износ појединачног рачуна већи од 30.000,00 динара без пдв-а односно ако је на рачуну збир
износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 30.000,00 динара без пдва).
Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка имовину пољопривредних газдинстава за
инвестиције 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21., 101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.28., подноси се
лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача, Општинском већу општине Рача.
Уколико је инвестиција реализована уз захтев се прилаже:
1. Општа документација:
- потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2018.години
(фотокопија),
- потврда о пребивалишту на територији општине Рача, најкасније од
01.01.2018.г.(издаје МУП-ПС Рача),
- извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње
(доказ о пољопривредној производњи на територији општине и укупној производњи у
Сектору Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће и извод са основним
подацима пољопривредног газдинства (издаје Управа за трезор). Наведени Изводи
из регистра ПГ морају бити издати у моменту подношења захтева за подстицајна
средства,односно на дан подношења захтева за подстицајна средства.
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Напомена: ако је подносилац захтева производњу у Сектору Воће, грожђе, поврће
(укључујући печурке) и цвеће организовао на земљишту које је узео у закуп, у структури
биљне производње период закупа мора бити дужи од три године рачунавши од 2018.г..
- рачун о плаћеном износу за куповину/набавку нових машина и опреме на коме је јасно
исказана основна цена коштања, пдв и укупна цена плаћених трошкова (издати од
1.јанура 2018.г.а најкасније до дана подношења захтева/пријаве на Конкурс)
(за машине на рачуну мора бити обавезно исказана година производње и серијски број);

доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава
или извод оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке а у случају
када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак
- отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза
издавања отпремнице,
- гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне
инвестиције, односно изјаву добављача да за предметну инвестицију не постоји обавеза
издавања гарантног листа нити изјаве
- потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да
корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују
јавне набавке,односно да је упознат са свим условима и критеријумима конкурса за
доделу подстицајних средстава као и да је упознат да ће Општина Рача-Општинско веће
објавити податке о додели подстицајних средстава у складу са важећим прописима,
- и фотокопије наменског текућег рачуна (који је пријављен у регистру ПГ) и личне
карте (или очитане личне карте за личне карте са чипом) подносиоца захтева.
2. Друга документа/докази у складу са Прилогом 2. Овог конкурса (документација за
рангирање)
-

Ако подносилац захтева не достави потребну докумензтацију о којима се води службена евиденција,
Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи
управни поступак.
Напомена: Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У
2018.г, наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) у неовереним копијама које
морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају
потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.
Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и
прилажу се у оргиналу или овереној копији.

Уверења и/или потврде о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника које се
достављају уз пријаву на конкурс и не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.
Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка имовину пољопривредних газдинстава за
инвестиције 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21., 101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.28., подноси се
лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача, Општинском већу општине Рача.
Уколико инвестиција није реализована уз захтев се прилаже:
1.Општа документација:
- потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2018.години
(фотокопија),
- потврда о пребивалишту на територији општине Рача, најкасније од
01.01.2018.г.(издаје МУП-ПС Рача),
- извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње
(доказ о пољопривредној производњи на територији општине и укупној производњи у
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Сектору Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће и извод са основним
подацима пољопривредног газдинства (издаје Управа за трезор). Наведени Изводи
из регистра ПГ морају бити издати у моменту подношења захтева за подстицајна
средства,односно на дан подношења захтева за подстицајна средства.
Напомена: ако је подносилац захтева производњу у Сектору Воће, грожђе, поврће
(укључујући печурке) и цвеће организовао на земљишту које је узео у закуп, у структури
биљне производње период закупа мора бити дужи од три године рачунавши од 2018.г..
- предрачун за набавку инвестиције из Прилога 1., овог Конкурса, не старији од 15 дана
од дана подношења пријаве,
- изјаву добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у
року од 45 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са
подносиоцем пријаве на конкурс, дату у Прилогу 3 - Изјава добављача, који је
одштампан уз овај Конкурс и чини њихов саставни део;
- потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да
корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују
јавне набавке,односно да је упознат са свим условима и критеријумима конкурса за
доделу подстицајних средстава као и да је упознат да ће Општина Рача-Општинско веће
објавити податке о додели подстицајних средстава у складу са важећим прописима,
- и фотокопије наменског текућег рачуна (који је пријављен у регистру ПГ) и личне
карте (или очитане личне карте за личне карте са чипом) подносиоца захтева.
2. Друга документа/докази у складу са Прилогом 2. Овог конкурса (документација
за рангирање)
Ако подносилац захтева не достави потребну докумензтацију о којима се води службена евиденција,
Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи
управни поступак.
Напомена: Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У
2018.г, наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) у неовереним копијама које
морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају
потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. Друга
документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се
у оргиналу или овереној копији.

Уверења и/или потврде о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника које се
достављају уз пријаву на конкурс и не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.

Ако издавалац предрачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на предрачуну.
Дефиниције:
1)машине јесу машине и механизација са карданским вратилом, односно другом припадајућом
опремом неопходном за њихову редовну употребу у примарној пољопривредној производњи;
2) нова опрема и машина јесте опрема, машина и механизација која се први пут ставља у употребу
и чији су сви саставни делови нови;

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка имовину пољопривредних газдинстава за
инвестиције 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10., подноси се лично
преко Писарнице Општинске управе општине Рача, Општинском већу општине Рача.
Уколико је инвестиција реализована уз захтев се прилаже:
1.Општа документација:
- потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2018.години
(фотокопија),
- потврда о пребивалишту на територији општине Рача, најкасније од
01.01.2018.г.(издаје МУП-ПС Рача),
- извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње
(доказ о пољопривредној производњи на територији општине и укупној производњи у
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Сектору Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) и
извод са основним подацима пољопривредног газдинства (издаје Управа за трезор).
Наведени Изводи из регистра ПГ морају бити издати у моменту подношења захтева за
подстицајна средства,односно на дан подношења захтева за подстицајна средства.
Напомена: ако је подносилац захтева производњу у Сектору Остали усеви (житарице,
индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) организовао на земљишту које је узео у
закуп, у структури биљне производње период закупа мора бити дужи од три године
рачунавши од 2018.г..
- рачун о плаћеном износу за куповину/набавку нових машина и опреме на коме је јасно
исказана основна цена коштања, пдв и укупна цена плаћених трошкова (издати од
1.јанура 2018.г.а најкасније до дана подношења захтева/пријаве на Конкурс)
(за машине на рачуну мора бити обавезно исказана година производње и серијски број);

-

-

-

доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава
или извод оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке а у случају
када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак
отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза
издавања отпремнице,
гарантни лист, односно изјаву добављача да за предметну инвестицију не постоји
обавеза издавања гарантног листа
потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да
корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују
јавне набавке,односно да је упознат са свим условима и критеријумима конкурса за
доделу подстицајних средстава као и да је упознат да ће Општина Рача-Општинско веће
објавити податке о додели подстицајних средстава у складу са важећим прописима,
и фотокопије наменског текућег рачуна (који је пријављен у регистру ПГ) и личне
карте (или очитане личне карте за личне карте са чипом) подносиоца захтева.
2. Друга документа/докази у складу са Прилогом 2. Овог конкурса (документација
за рангирање)

Ако подносилац захтева не достави потребну докумензтацију о којима се води службена евиденција,
Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи
управни поступак.
Напомена: Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У
2018.г, наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) у неовереним копијама које
морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају
потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. Друга
документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се
у оргиналу или овереној копији.

Уверења и/или потврде о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника које се
достављају уз пријаву на конкурс и не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.
Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка имовину пољопривредних газдинстава за
инвестиције 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10., подноси се лично
преко Писарнице Општинске управе општине Рача, Општинском већу општине Рача.
Уколико инвестиција није реализована уз захтев се прилаже:
1.Општа документација:
- потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2018.години
(фотокопија),
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потврда о пребивалишту на територији општине Рача, најкасније од
01.01.2018.г.(издаје МУП-ПС Рача),
- извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње
(доказ о пољопривредној производњи на територији општине и укупној производњи у
Сектору Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) и
извод са основним подацима пољопривредног газдинства (издаје Управа за трезор).
Наведени Изводи из регистра ПГ морају бити издати у моменту подношења захтева за
подстицајна средства,односно на дан подношења захтева за подстицајна средства.
Напомена: ако је подносилац захтева производњу у Сектору Остали усеви (житарице,
индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) организовао на земљишту које је узео у
закуп, у структури биљне производње период закупа мора бити дужи од три године
рачунавши од 2018.г..
- предрачун за набавку инвестиције из Прилога 1., овог Конкурса, не старији од 15 дана
од дана подношења пријаве,
- изјаву добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у
року од 45 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са
подносиоцем пријаве на конкурс, дату у Прилогу 3 - Изјава добављача, који је
одштампан уз овај Конкурс и чини њихов саставни део;
- потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да
корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују
јавне набавке,односно да је упознат са свим условима и критеријумима конкурса за
доделу подстицајних средстава као и да је упознат да ће Општина Рача-Општинско веће
објавити податке о додели подстицајних средстава у складу са важећим прописима,
- и фотокопије наменског текућег рачуна (који је пријављен у регистру ПГ) и личне
карте (или очитане личне карте за личне карте са чипом) подносиоца захтева.
2. Друга документа/докази у складу са Прилогом 2. Овог конкурса (документација
за рангирање)
-

Ако подносилац захтева не достави потребну докумензтацију о којима се води службена евиденција,
Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи
управни поступак.
Напомена: Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У
2018.г, наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) у неовереним копијама које
морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају
потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. Друга
документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се
у оргиналу или овереној копији.

Уверења и/или потврде о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника које се
достављају уз пријаву на конкурс и не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.

Ако издавалац предрачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на предрачуну.

Дефиниције:
1)машине јесу машине и механизација са карданским вратилом, односно другом припадајућом
опремом неопходном за њихову редовну употребу у примарној пољопривредној производњи;
2) нова опрема и машина јесте опрема, машина и механизација која се први пут ставља у употребу
и чији су сви саставни делови нови;

Прихватљиви трошкови су инвестиције из табеле а) и табеле б) уз уважавање следећих
специфичности:
-

Прихватљиве
инвестиције
(са
појединачним
елементима/прихватљивим
трошковима/прихватљивом набавком) у физичку имовину пољопривредних
газдинстава за набавку нових машина и опреме у Сектору -Воће, грожђе, поврће
(укључујући печурке) и цвеће за шифре инвестиција 101.4.19.,101.4.20., 101.4.21.,
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101.4.22., 101.4.23., 101.4.24 и 101.4.28 овог конкурса дате су у Прилогу 1.- уз Посебан
конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и
рурални развој општине Рача за 2018. годину–Табела 1. који је одштампан уз овај
конкурс и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 1).
Прихватљиве
инвестиције
(са
појединачним
елементима/прихватљивим
трошковима/прихватљивом набавком) у физичку имовину пољопривредних
газдинстава за набавку нових машина и опреме у Сектору Остали усеви (житарице,
индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) за шифре инвестиција 101.5.1, 101.5.2,
101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10..овог конкурса дате су у Прилогу 1.- уз
Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду
и рурални развој општине Рача за 2018. годину–Табела 2. који је одштампан уз овај
конкурс и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 1).
Пријава на конкурс може обухватити само једну шифру инвестиције, односно
један или више појединачних елемената/прихватљивих трошкова набавке
машина или опреме у оквиру исте шифре инвестиције датих у Прилогу 1., Табела
1. и Табела 2..

Неприхватљиви трошкови су: порези, укључујући порез на додату вредност, царинске,
увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних
институција и јавних предузећа, трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично трошкови
превоза, монтаже и други оперативни трошкови, трошкови куповине половних машина и опреме,
допринос у натури (сопствени рад и материјал).

Обавезе корисника подстицајних средстава су да:
-

-

-

у случају закључења уговора на основу предрачуна реализују инвестицију у року од 8
дана од дана потписивања уговора;
у случају закључења уговора на основу предрачуна доставе као гаранцију: бланко соло
меницу са меничном изјавом;
рачун (за машине на рачуну мора бити обавезно исказана година производње и серијски број),
доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу
средстава или извод оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке
а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом
може доставити само фискални исечак, отпремницу за набавку предметне
инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања отпремнице и гарантни лист
односно изјаву добављача да за предметну инвестицију не постоји обавеза издавања
гарантног листа, за набавку опреме/механизације доставе одмах а најдуже у року од
три дана по реализацији инвестиције уколико су подстицајна средства одобрена на
основу предрачуна;
наменски користе и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је
предмет захтева у периоду од три године од дана набавке/реaлаизације инвестиције;
корисник је обавезан да омогући надлежним Комисијама буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој општине Рача контролу на лицу места;

Рок за подношење захтева за сектор: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке)
и цвеће, за инвестиције 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21., 101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.28.,
је :
- 21 (двадесетједан) дан од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници
општине Рача www.raca.rs.
Рок за подношење захтева за сектор: Остали усеви (житарице, индустријско,
ароматично и зачинско биље и др.), за инвестиције 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5,
101.5.6 и 101.5.10..је:
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- 21 (двадесетједан) дан од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници
општине Рача www.raca.rs.
Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве, доставља доказ о испуњености одређеног
елемента рангирања.Ако подносилац захтева не достави документацију за рангирање у складу
са овим Комкурсом и Правилником о елементима за рангирање подносилаца пријаве на
Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој општине Рача за 2018.годину, сматраће се да пријава не испуњава ниједан елемент
рангирања и да није комплетна/уредна.
Пријем захтева по Посебном Конкурсу за избор корисника средстава буџетског фонда
за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину, у складу са конкурсним
условима, вршиће Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда
за пољопривреду и рурални развој општине Рача, односно вршиће административну обраду
пријава/захтева на конкурс, провером података из пријаве, документације приложене уз
пријаву као и службених евиденција.
Пријаву/захтев на конкурс поднету од стране лица које не испуњава услове из конкурса,
преурањену и неблаговремену пријаву, пријаву послату поштом, факсом или електронском
поштом и непотписану пријаву, пријаву на конкурс са документацијом која не гласи на
подносиоца, као и сваку наредну пријаву на конкурс истог подносиоца поднету у периоду
трајања конкурса, Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда
за пољопривреду и рурални развој општине Рача одбацује без разматрања.
Ако након административне обраде захтева/пријава на Конкурс укупни захтевани
износ подстицаја по свим пријавама које испуњавају услове за остваривање права на
подстицаје прелази укупна расположива средства опредељена Одлуком о буџету општине
Рача за 2018.годину и Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Рача за 2018.г., Комисија за расподелу и контролу
управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача,
спроводи поступак бодовања и рангирања уредних пријава и утврђује Предлог ранг листе и
Предлог одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка
средства пољопривредних газдинстава по овом конкурсу а коначну Одлуку ранг листе и
Одлуку о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава по Посебном Конкурсу утврђује Општинско веће општине Рача.
У случају када постоји више подносилаца пријава на конкурс са истим бројем бодова
према елементима за рангирање, предност има подносилац пријаве на конкурс који је раније
поднео пријаву.

У случају истог броја бодова, предност има млађи подносиоц захтева, а ако су истог датума
рођења предност има раније предати захтев.

У случају када се ранг листом утврди да нема довољно средстава за све рангиране
подносиоце пријаве на конкурс, средства се исплаћују на основу ранг листе, а до висине
расположивих средстава до нивоа одобрених апропријација.
Ранг листа подносилаца пријава на конкурс се објављује на званичној интернет
страници општине Рача, www.raca.rs.
Одлука о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка
средства пољопривредних газдинстава по Посебном Конкурсу се објављује на званичној
интернет страници општине Рача, www.raca.rs.По објављивању Одлуке на званичном сајту,
учесници конкурса који нису задовољни донетом одлуком имају право да поднесу приговор
Општинском већу општине Рача.Приговор се подноси у року од три радна дана од дана
објављивања Одлуке на званичном сајту општине Рача. О поднетим приговорима Општинско
веће је дужно да одлучи у наредном року од 5 дана, рачунајући почетак рока од првог дана по
истеку рока за подношење приговора..По протеку рока за подношење приговора, уколико није
било поднетих приговора одлука постаје коначна.Уколико је било поднетих приговора одлука
постаје коначна доношењем одлуке Општинског већа по поднетим приговорима.
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Општинско веће општине Рача решењем или уговором одобрава право на подстицаје
на основу ранг листе и коначне Одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава, а
до утрошка расположивих средстава утврђених у складу са Програмом мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача и Одлуке о
буџету општине Рача за 2018.годину.
Општинско веће општине Рача, задржава право да захтева од надлежне Комисије
за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и
рурални развој општине Рача бодовање и рангирање уредних пријава ако се на основу
прилива средстава у буџет општине Рача оцени да нема услова да се обезбеде комплетна
опредељена средстава Одлуком о буџету општине Рача за 2018.годину и Програмом мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Рача за 2018.г., за све пристигле пријаве које испуњавају услове по предметном Посебном
Конкурсу.
Уколико је прихватљива инвестиција у потпуности реализована Решењем или
уговором којим се одобрава право на подстицаје подносиоцу пријаве утврђује се и износ
подстицаја на име реализације инвестиције и налаже исплата подстицаја на наменски рачун
корисника уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.
Уколико прихватљива инвстиција није реализована Решењем или уговором којим се
одобрава право на подстицаје подносиоцу пријаве одобрава се исплата подстицаја на наменски
рачун корисника уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налаже се да у року од 8
дана од пријема решења/потписивања уговора у потпуности реализује прихватљиву
инвестицију из предрачуна и поднесе Општинском већу општине Рача прописану
документацију којом се доказује реализација инвестиције у року: одмах а најкасније у року од
три дана по реализацији инвестиције.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА
Корисник и добављач не могу да представљају повезана лица у смислу закона
којим се уређују јавне набавке. (Повезана лица су носилац и чланови породичног
пољопривредног газдинства,супружници, ванбарачни партнери, крвни содници у првој
линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродтва, сродници
по тазбини до другог степена сродства, усвојилац или усвојеник, лица између којих је извршен
пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на
добит правних лица).
Плаћање путем компензације, цесије, асигнације или на други начин који представља
гашење обавезе путем пребијања дугова није прихватљиво.
У случају постојања сумње у вредност набављених добара по овом конкурсу од стране
надлежних Комисија Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача,
извршиће се стручна процена вредности набављених добара и у складу са наведеном проценом
одобриће се износ подстицаја..
Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за
пољопривреду у рурални развој општине Рача задржава право да од подносиоца пријаве, ако
се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију или да изврши
контролу на лицу места, односно захтева испуњење додатних услова.
Злоупотреба подстицајних средстава подлеже кривичној одговорности.
ИНФОРМАЦИЈЕ
Конкурс се објављује у „Службеном гласнику општине Рача'' а у скраћеној верзији у
недељним новинама ''Крагујевачке'', потпуни текст конкурса биће објављен и на званичној
интернет страници општине Рача, www.raca.rs. и огласним таблама месних канцеларија.
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Захтеви за коришћење средстава по овом конкурсу се подносе лично на писарници
Општинске управе Рача на обрасцу који се могу се преузети у електронском облику преко
сајта општине Рачa www.raca.rs или лично на писарници или у Одељењу за привреду,
пољопривреду, буџет и финасије Општинске управе Рача, ул. Карађорђева 48, 34210 Рача.
Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или
пакету. са назнаком:
на предњој страни ЗАХТЕВ за Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.г.-шифра инвестиције
________ (уписати шифру) на задњој страни : име и презиме/назив и адреса подносиоца
захтева.

Поднета документација по овом конкурсу не врећа се подносиоцима захтева.
Захтеви које се доставе након рока наведеног у конкурсу и захтеви послати поштом,
факсом или електронском поштом и непотписани захтеви, неће бити разматрани. Захтеви на
Конкурс поднети од стране подносиоца захтева који нема својство Корисника средстава ће бити
одбачени.

Додатне информације могу се добити на број телефона 034/751-175.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 021-548/2018-II-01
Датум: 26.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с.р.
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ПРИЛОГ 1-УЗ ПОСЕБАН К О Н К У Р С
за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Рача за 2018. годину

Табела1.-Прихватљиве инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку
нових машина и опреме у Сектору -Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће за шифре
инвестиција 101.4.19.,101.4.20., 101.4.21., 101.4.22., 101.4.23., 101.4.24 и101.4.28

Ред.бр. Сектор

1.

Шифра инвестиције

Појединачни елементи/
Прихватљиви трошкови/прихватљива набавка:

101.4.19.
машине за примарну
обраду земљишта
Сектор
Воће,
101.4.20.
грожђе,
машине за допунску
поврће
обраду земљишта
(укључујући 101.4.21.
печурке) и машине за ђубрење
цвеће
земљишта

(2) Плугови и тањираче

101.4.22 машине за
сетву
101.4.23 машине за
садњу
101.4.24 машине за
заштиту биља¹

(2) прикључне сејалице

101.4.28
машине,
уређаји и опрема за
наводњавање усева

(3) Прикључни (међуредни) култиватори,
грубери, разривачи, подривачи
(4) ротоситнилице и ротофрезе
(4) расипачи минералног ђубрива
(5) цистерне за дистрибуцију течног стајњака
(6) приколице за растурање стајњака

(2) прикључне садилице и вадилице
(8) тракторске прскалице и прскалице које
нису тракторске
(9) прикључне
тракторске
косачице
и
прикључне машине за кошење и ситњење
биљне масе између редова у воћњаку и
винограду
(10)машине за апликацију хербицида у зони
реда, апликатори хербицида у воћњацима
и виноградима
(11)тракторски атомизери (са и без заштитне
опреме)
(12)ротоситнилице и ротофрезе за заштиту од
корова у воћњаку и винограду
(13)тарупи за уситњавање биљне масе и корова
у воћњаку и винограду
(14)платформе (тракторске) воћарске (за
постављање противградних мрежа)
(2) системи за наводњавање

1.1.пумпе за наводњавање
1.2.агрегати за покретањ пумпи (дизел,
бензински и електро погон)
1.3. системи за наводњавање „кап по кап”:
капајући окитени-полидрип цеви, капајуће
траке (само за јагоду, поврће и цвеће), цеви,
вентури цеви, вентури комплети, дозатори
ђубрива, филтери, мрежни улошци за
филтере, диск улошци за филтере, капљачи,
затварачи за капљаче, носачи полидрипова,
бужири, затезачи, копче, тефлон траке,
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славине, регулатори притиска, ваздушни
одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви
за спојнице, фитинзи (нипле, муфови,
колена, лактови, редуцири, разделници,
холендери, спојнице, шелне, гумице,
затварачи, завршни елементи, стартери,
вентили, обујмице, прикључци, изводи,
продужеци);
1.6.цистерне за наводњавање

¹машине за заштиту биља: од болести, штеточина, корова, града и др.

Табела 2. -Прихватљиве инвестиције и прихватљиви трошкови у физичку имовину пољопривредних
газдинстава за набавку нових машина и опреме у Сектору –остали усеви за шифре инвестиција 101.5.1.,
101.5.2, 101.5.3., 101.5.4,101.5.5., 101.5.6 и 101.5.10.

Ред.бр. Сектор

1.

Шифра инвестиције Појединачни елементи/
Прихватљиви трошкови/прихватљива набавка:

101.5.1.
машине
за
примарну обраду
Сектор
Остали усеви земљишта
(житарице,
101.5.2.
индустријско, машине за допунску
ароматично и обраду земљишта
зачинско
101.5.3.
биље и др.)
машине за ђубрење
земљишта

(2) Плугови и тањираче

(3) Прикључни (међуредни)
грубери,
разривачи,
сетвоспремачи, дрљаче
(4) ротоситнилице и ротофрезе

култиватори,
подривачи,

(4) расипачи минералног ђубрива
(5) цистерне за дистрибуцију течног стајњака
(6) приколице за растурање стајњака

101.5.4 машине за
сетву

(1) прикључне сејалице
(2)ваљкови за послесетвену
земљишта

101.5.5 машине за
садњу
101.5.6 машине за
заштиту биља¹

(2) прикључне садилице и вадилице

101.5.10
машине,
уређаји и опрема за
наводњавање усева

(2) системи за наводњавање

(5)
(6)
(7)
(8)

обраду

тракторске прскалице
прикључне тракторске косачице
машине за апликацију хербицида
Машине за уситњавање биљне масе након
жетве (сечке и тарупи)

1.1.пумпе за наводњавање, цеви и
распрскивачи
1.2.агрегати за покретањ пумпи (дизел,
бензински и електро погон)
1.3.цистерне за наводњавање

¹машине за заштиту биља: од болести, штеточина, корова, града и др.
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ПРИЛОГ 2.- УЗ ПОСЕБАН К О Н К У Р С
за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Рача за 2018. годину- Елементи за рангирање подносилаца пријава
Табела -Елементи за бодовање подносилаца пријава на конкурс у сврху рангирањa
Редни
Појашњење/остваривање Број
Максимални
број
Елемент
елемента
бодова број бодова по
елементу
1.
Подносилац пријаве на
Да
70
Конкурс је особа млађа
70
Не
0
од 40 година
2.
Подносила пријаве на
Да
15
конкурс је особа
15
Не
0
женског пола
3.
Статус подносиоца
пријаве на конкурс у
односу на запослење/
Да
10
На дан подношења
пријаве на конкурс,
10
подносилац пријаве је
пријављен на основу
ПИО за
Не
0
пољопривредникезапослен искључиво у
пољопривреди
Подносилац пријаве је
4.
у потпуности
Да
5
5
реализовао инвестицију
Не
0
Укупно максимални број бодова на конкурсу
100
Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве, уколико испуњава одрђени елемент рангирања,
доставља:
1. Извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева на конкурс (не старији од
шест месеци у моменту подношења пријаве/захтева на конкурс)
2. Фотокопија личне карте (или очитане личне карте) у неовереним копијама које морају
бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у
случају потребе затражи достављање оригинала на увид или оверене копије (овај доказ
се доставља уз општу документацију пријаве на Посебан Конкурс)
3. Доказ о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника
4. Докази да је подносилац пријаве у потпуности реализовао инвестицију (ови докази се
достављају уз општу документацију пријаве на Посебан Конкурс)
Напомена: Сва документа која се достављају уз пријаву на конкурс треба да гласе на
подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији. Уверења и/или потврде
о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника које се достављају уз пријаву на
конкурс не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.
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ПРИЛОГ 3. УЗ ПОСЕБАН К О Н К У Р С
за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Рача за 2018. годину
Подаци о добављачу и предрачуну
Пословно име/име и презиме и
седиште/пребивалиште добављача:
Матични број:
ПИБ:
Претежна делатност добављача
регистрована код Агенције за привредне
регистре:
Број и датум издавања предрачуна:
Предрачунска вредност без ПДВ-а:
Укупна предрачунска цена:
Као добављач у складу са Посебним Конкурсом за избор корисника средстава буџетског фонда
за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину, под пуном законском,
моралном, материјалном, кривичном и сваком другом одговорношћу:
ИЗЈАВЉУЈЕМ
-да могу извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна број______________од
___________2018.г., у року од 45 дана од дана издавања овог предрачуна,
-да са подносиоцем пријаве на конкурс
____________________________________из_____________________________________¹
са ЈМБГ_____________________________нисам у својству повезаног лица.
Име и презиме добављача односно одговорног лица добављача
_____________________________________________________
(Попунити читко штанпаним словима)
Својеручни потпис добављача, односно одговорног лица добављача:
_________________________________________________________________________
Уписати:
¹ име и презиме и пребивалиште, ЈМБГ, подносиоца пријаве на конкурс
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. и
Посебном конкурсу за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине
Рача у 2018.г.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Име и презиме / назив
ЈМБГ
Број РПГ
Адреса
Контакт телефон
ИНВЕСТИЦИЈА
Мера: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Шифра инвестиције: ____________(уписати шифру) Сектор: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке)

и цвеће

Уколико је инвестиција реализована попунити следећу табелу:
Прихватљиве инвестиције на које се односи захтев и подаци о добављачи и рачуну
Бр.

Ставке за које се подноси
захтев (за машине и опрему
навести годину производње
односно серијски / фабрички
број

Број и датум
издавања рачуна
на којем се стабке
налазе

Добављач
(назив и седиште
издаваоца
рачуна)

Назив, број и
датум издавања
документа којим
је извршено
плаћање(потврда
о преносу
средстава или
извод, оверени од
стране банке
односно
фискални исечак):

Износ у
РСД без
ПДВ

1.

2.

3.

4.

5.

Изјава: Набављена опрема ће бити лагерована искључиво у оквиру пољопривредног газдинства на седишту које је
пријављено у регистру пољопривредних газдинстава.
Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ-а :
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Уколико је инвестиција реализована уз захтев се прилаже:
2. Општа документација:
потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2018.години (фотокопија),
потврда о пребивалишту на територији општине Рача, најкасније од 01.01.2018.г.(издаје МУП-ПС
Рача),
извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње (доказ о
пољопривредној производњи на територији општине и укупној производњи у Сектору Воће, грожђе, поврће
(укључујући печурке) и цвеће и извод са основним подацима пољопривредног газдинства (издаје
Управа за трезор). Наведени Изводи из регистра ПГ морају бити издати у моменту подношења захтева за
подстицајна средства,односно на дан подношења захтева за подстицајна средства.
Напомена: ако је подносилац захтева производњу у Сектору Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке)
организовао на земљишту које је узео у закуп, у структури биљне производње период закупа мора бити дужи
од три године рачунавши од 2018.г..
рачун о плаћеном износу за куповину/набавку нових машина и опреме на коме је јасно исказана основна
цена коштања, пдв и укупна цена плаћених трошкова (издати од 1.јанура 2018.г.а најкасније до дана
подношења захтева/пријаве на Конкурс)
(за машине на рачуну мора бити обавезно исказана година производње и серијски број);
доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод оверен
од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке а у случају када је физичко лице извршило
готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак
отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања
отпремнице,
гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције, односно
изјаву добављача да за предметну инвестицију не постоји обавеза издавања гарантног листа нити изјаве
потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и
добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке,односно да је
упознат са свим условима и критеријумима конкурса за доделу подстицајних средстава као и да је упознат
да ће Општина Рача-Општинско веће објавити податке о додели подстицајних средстава у складу са
важећим прописима,
и фотокопије наменског текућег рачуна (који је пријављен у регистру ПГ) и личне карте (или очитане
личне карте за личне карте са чипом) подносиоца захтева.
2. Друга документа/докази у складу са Прилогом 2. Овог конкурса (документација за рангирање)
Ако подносилац захтева не достави потребну докумензтацију о којима се води службена евиденција,
Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.
Напомена: Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве, доставља доказ о испуњености одређеног елемента
рангирања.Ако подносилац захтева не достави документацију за рангирање у складу са Прилогом 2.овог Конкурса,
сматра се да пријава не испуњава ниједан елемент рангирања и да није комплетна/уредна.
Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У 2018.г, наменског текућег
рачуна и личне карте (или очитане личне карте) у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему
Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или
оверене копије достављене документације.
Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у
оргиналу или овереној копији.
Уверења и/или потврде о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника које се достављају уз пријаву на
конкурс и не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.
Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.
(Заокружити испред приложеног доказа )

Дана____________2018.године

__________________________
(Потпис подносиоца захтева)
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. и
Посебном конкурсу за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине
Рача у 2018.г.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Име и презиме / назив
ЈМБГ
Број РПГ
Адреса
Контакт телефон
ИНВЕСТИЦИЈА
Мера: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Шифра инвестиције: ____________(уписати шифру) Сектор: Воће, грожђе, поврће (укључујући

печурке) и цвеће

Уколико је инвестиција није реализована попунити следећу табелу:
Прихватљиве инвестиције на које се односи захтев и подаци о добављачу и предрачуну
Бр.

Ставке за које се подноси
захтев (за машине и опрему
навести годину производње
односно серијски / фабрички
број

Број и датум издавања
предрачуна
на којем се стабке
налазе

Добављач
(назив и седиште
издаваоца предрачуна)

Износ у РСД без
ПДВ

1.

2.

3.

4.

5.

Изјава: Набављена опрема ће бити лагерована искључиво у оквиру пољопривредног газдинства на седишту које је
пријављено у регистру пољопривредних газдинстава.
Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ-а :
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Уколико инвестиција није реализована уз захтев се прилаже:
1.Општа документација:
потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2018.години (фотокопија),
потврда о пребивалишту на територији општине Рача, најкасније од 01.01.2018.г.(издаје МУП-ПС
Рача),
извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње (доказ о
пољопривредној производњи на територији општине и укупној производњи у Сектору Воће, грожђе, поврће
(укључујући печурке) и цвеће и извод са основним подацима пољопривредног газдинства (издаје
Управа за трезор). Наведени Изводи из регистра ПГ морају бити издати у моменту подношења захтева за
подстицајна средства,односно на дан подношења захтева за подстицајна средства.
Напомена: ако је подносилац захтева производњу у Сектору Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке)
организовао на земљишту које је узео у закуп, у структури биљне производње период закупа мора бити дужи
од три године рачунавши од 2018.г..
предрачун за набавку инвестиције из Прилога 1., овог Конкурса, не старији од 15 дана од дана подношења
пријаве,
изјаву добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 45 дана од
дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са подносиоцем пријаве на конкурс,
дату у Прилогу 3 - Изјава добављача, који је одштампан уз овај Конкурс и чини њихов саставни део;
потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и
добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке,односно да је
упознат са свим условима и критеријумима конкурса за доделу подстицајних средстава као и да је упознат
да ће Општина Рача-Општинско веће објавити податке о додели подстицајних средстава у складу са
важећим прописима,
и фотокопије наменског текућег рачуна (који је пријављен у регистру ПГ) и личне карте (или очитане
личне карте за личне карте са чипом) подносиоца захтева.
2. Друга документа/докази у складу са Прилогом 2. Овог конкурса (документација за рангирање)
Ако подносилац захтева не достави потребну докумензтацију о којима се води службена евиденција,
Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.
Напомена: Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве, доставља доказ о испуњености одређеног елемента
рангирања.Ако подносилац захтева не достави документацију за рангирање у складу са Прилогом 2.овог Конкурса,
сматра се да пријава не испуњава ниједан елемент рангирања и да није комплетна/уредна.
Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У 2018.г, наменског текућег
рачуна и личне карте (или очитане личне карте) у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему
Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или
оверене копије достављене документације. Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да
гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.
Уверења и/или потврде о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника које се достављају уз пријаву на
конкурс и не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.
Ако издавалац предрачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на предрачуну.
(Заокружити испред приложеног доказа )

Дана____________2018.године

__________________________
(Потпис подносиоца захтева)
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. и
Посебном конкурсу за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине
Рача у 2018.г.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Име и презиме / назив
ЈМБГ
Број РПГ
Адреса
Контакт телефон
ИНВЕСТИЦИЈА
Мера: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Шифра инвестиције: ____________(уписати шифру) Сектор: Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично
и зачинско биље и др.)
Уколико је инвестиција реализована попунити следећу табелу:
Прихватљиве инвестиције на које се односи захтев и подаци о добављачи и рачуну
Бр.

Ставке за које се подноси
захтев (за машине и опрему
навести годину производње
односно серијски / фабрички
број

Број и датум
издавања рачуна
на којем се стабке
налазе

Добављач
(назив и седиште
издаваоца
рачуна)

Назив, број и
датум издавања
документа којим
је извршено
плаћање(потврда
о преносу
средстава или
извод, оверени од
стране банке
односно
фискални исечак):

Износ у
РСД без
ПДВ

1.

2.

3.

4.

5.

Изјава: Набављена опрема ће бити лагерована искључиво у оквиру пољопривредног газдинства на седишту које је
пријављено у регистру пољопривредних газдинстава.
Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ-а :
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Уколико је инвестиција реализована уз захтев се прилаже:
1.Општа документација:
потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2018.години (фотокопија),
потврда о пребивалишту на територији општине Рача, најкасније од 01.01.2018.г.(издаје МУП-ПС
Рача),
извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње (доказ о
пољопривредној производњи на територији општине и укупној производњи у Сектору Остали усеви
(житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) и цвеће и извод са основним подацима
пољопривредног газдинства (издаје Управа за трезор). Наведени Изводи из регистра ПГ морају бити
издати у моменту подношења захтева за подстицајна средства,односно на дан подношења захтева за
подстицајна средства.
Напомена: ако је подносилац захтева производњу у Сектору Остали усеви (житарице, индустријско,
ароматично и зачинско биље и др.) организовао на земљишту које је узео у закуп, у структури биљне
производње период закупа мора бити дужи од три године рачунавши од 2018.г..
рачун о плаћеном износу за куповину/набавку нових машина и опреме на коме је јасно исказана основна
цена коштања, пдв и укупна цена плаћених трошкова (издати од 1.јанура 2018.г.а најкасније до дана
подношења захтева/пријаве на Конкурс)
(за машине на рачуну мора бити обавезно исказана година производње и серијски број);
доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод оверен
од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке а у случају када је физичко лице извршило
готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак
отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања
отпремнице,
гарантни лист, односно изјаву добављача да за предметну инвестицију не постоји обавеза издавања
гарантног листа
потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и
добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке,односно да је
упознат са свим условима и критеријумима конкурса за доделу подстицајних средстава као и да је упознат
да ће Општина Рача-Општинско веће објавити податке о додели подстицајних средстава у складу са
важећим прописима,
и фотокопије наменског текућег рачуна (који је пријављен у регистру ПГ) и личне карте (или очитане
личне карте за личне карте са чипом) подносиоца захтева.
2. Друга документа/докази у складу са Прилогом 2. Овог конкурса (документација за рангирање)
Ако подносилац захтева не достави потребну докумензтацију о којима се води службена евиденција,
Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.
Напомена: Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве, доставља доказ о испуњености одређеног елемента
рангирања.Ако подносилац захтева не достави документацију за рангирање у складу са Прилогом 2.овог Конкурса,
сматра се да пријава не испуњава ниједан елемент рангирања и да није комплетна/уредна.
Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У 2018.г, наменског текућег
рачуна и личне карте (или очитане личне карте) у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему
Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или
оверене копије достављене документације. Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да
гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.
Уверења и/или потврде о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника које се достављају уз пријаву на
конкурс и не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.
Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.
(Заокружити испред приложеног доказа )

Дана____________2018.године

__________________________
(Потпис подносиоца захтева)
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. и
Посебном конкурсу за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине
Рача у 2018.г.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Име и презиме / назив
ЈМБГ
Број РПГ
Адреса
Контакт телефон
ИНВЕСТИЦИЈА
Мера: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Шифра инвестиције: ____________(уписати шифру) Сектор: Остали усеви (житарице, индустријско,
ароматично и зачинско биље и др.)
Уколико је инвестиција није реализована попунити следећу табелу:
Прихватљиве инвестиције на које се односи захтев и подаци о добављачу и предрачуну
Бр.

Ставке за које се подноси
захтев (за машине и опрему
навести годину производње
односно серијски / фабрички
број

Број и датум издавања
предрачуна
на којем се стабке
налазе

Добављач
(назив и седиште
издаваоца предрачуна)

Износ у РСД без
ПДВ

1.

2.

3.

4.

5.

Изјава: Набављена опрема ће бити лагерована искључиво у оквиру пољопривредног газдинства на седишту које је
пријављено у регистру пољопривредних газдинстава.
Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ-а :
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Уколико инвестиција није реализована уз захтев се прилаже:
1.Општа документација:
потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2018.години (фотокопија),
потврда о пребивалишту на територији општине Рача, најкасније од 01.01.2018.г.(издаје МУП-ПС
Рача),
извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње (доказ о
пољопривредној производњи на територији општине и укупној производњи у Сектору Остали усеви
(житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) и извод са основним подацима
пољопривредног газдинства (издаје Управа за трезор). Наведени Изводи из регистра ПГ морају бити
издати у моменту подношења захтева за подстицајна средства,односно на дан подношења захтева за
подстицајна средства.
Напомена: ако је подносилац захтева производњу у Сектору Остали усеви (житарице, индустријско,
ароматично и зачинско биље и др.) организовао на земљишту које је узео у закуп, у структури биљне
производње период закупа мора бити дужи од три године рачунавши од 2018.г..
предрачун за набавку инвестиције из Прилога 1., овог Конкурса, не старији од 15 дана од дана подношења
пријаве,
изјаву добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 45 дана од
дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са подносиоцем пријаве на конкурс,
дату у Прилогу 3 - Изјава добављача, који је одштампан уз овај Конкурс и чини њихов саставни део;
потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и
добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке,односно да је
упознат са свим условима и критеријумима конкурса за доделу подстицајних средстава као и да је упознат
да ће Општина Рача-Општинско веће објавити податке о додели подстицајних средстава у складу са
важећим прописима,
и фотокопије наменског текућег рачуна (који је пријављен у регистру ПГ) и личне карте (или очитане
личне карте за личне карте са чипом) подносиоца захтева.
2. Друга документа/докази у складу са Прилогом 2. Овог конкурса (документација за рангирање)
Ако подносилац захтева не достави потребну докумензтацију о којима се води службена евиденција,
Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.
Напомена: Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве, доставља доказ о испуњености одређеног елемента
рангирања.Ако подносилац захтева не достави документацију за рангирање у складу са Прилогом 2.овог Конкурса,
сматра се да пријава не испуњава ниједан елемент рангирања и да није комплетна/уредна.
Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У 2018.г, наменског текућег
рачуна и личне карте (или очитане личне карте) у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему
Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или
оверене копије достављене документације. Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да
гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.
Уверења и/или потврде о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника које се достављају уз пријаву на
конкурс и не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.
Ако издавалац предрачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на предрачуну.
(Заокружити испред приложеног доказа )

Дана____________2018.године

__________________________
(Потпис подносиоца захтева)
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(ова изјава мора бити оверена код надлежног органа/на писарници Општинске управе Рача)

ИЗЈАВА
(За подносиоца захтева-физичко лице)

Овим потврђујем , под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да за исте
оправдане трошкове за које сам поднео/ла Захтев за подстицајна средства за инвестиције
у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. у складу са
Посебним Конкурсом уа избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду
и рурални развој општине Рача за 2018.годину број 021-542/2018-II-01 од 26.10.2018.г., не
користим и да нећу користити бесповратна средства, подстицаје, субвенције и донације од
другог органа, организације и институције, као и да сам упознат са свим условима конкурса и
критеријумима за доделу подстицајних средстава и да нисам повезано лице са добављачем
у смислу закона којим се уређују јавне набавке као и да сам упознат да ће Општина РачаОпштинско веће објавити податке о додели подстицајних средстава у складу са важећим
прописима.
.

У __________________, дана___________год.

ИЗЈАВУ ДАО/ЛА:
___________________________
/ Потпис /

Име и презиме:_________________
ЈМБГ:_________________________
Адреса:________________________

Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године.
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Марија Стевановић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

