СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА XXVI– БРОЈ 6

БАБУШНИЦА, 11.04.2017.ГОДИНА

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''Сл.
гласник РС'', бр. 10/2013, 142/14, 103/15 и 101/16) и Правиником о изменама Правилника о
Обрасцу за припрему програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја и Обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и
политике руралног развоја (''Сл. гласник РС'', бр. 110/2016), члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14), члана 63. Статута општине
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008, 5/08, 5/13 и 13/13),м
члана 3. Одлуке о Општинском већу општине Бабушница („Скупштински преглед општине
Бабушница“ број: 4/2008 и 2/14), а у складу са Програмом подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2017. годину
(Скупштински преглед општине Бабушница“, број:5/2017), Општинско веће општине
Бабушница, на седници одржаној 11.04.2017. године, доноси

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА МЕРЕ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2017. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на мере
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Бабушница за 2017. годину.
Члан 2.
За спровођење Програма подршке пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Бабушница за 2017. годину, обезбеђена су средства у буџету општине
Бабушница за 2017. годину, у укупном износу од 12.300.000,00 динара.
Члан 3.
Мере подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја су:
1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање),
2. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,
3. Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде.
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У оквиру мере Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
планиране су следеће инвестиције:
- 101.2.1. – Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса,
101.3.1. - Подизање нових или обнављање постојећих засада воћака (Набавка садница
воћака),
- 101.3.4. - Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску
производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и
цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција и
покривних фолија за пластенике са системом наводњавања кап по кап).
Члан 4.
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање).
За потребе спровођења ове мере, биће спроведена јавна набавка од стране локалне
самоуправе. Достављене понуде ће бити административно проверене од стране органа локалне
самоуправе у смислу комплетности, административне усаглашености и усклађености са
Законом о јавним набавкама. Након одабира економски најповољније понуде, локална
самоуправа склапа уговор са истим. Средства ће се једном месечно преноситии то на основу
достављеног списка извршених услуга вештачког осемењавања за претходни период. Списак
мора да садржи све податке о грлу и власнику грла – име и презиме власника грла, адресу
власника грла, ХИД број грла, број ушне марке грла, име и презиме лица које је осеменило
краву, датум осемењавања и податке о употребљеном семену. Ова мера подршке
пољоприврдним загдинствима за бесплатно осемењавање крава и јуница у износу од 2.000,00
динара може се извршити само за једно осемењевање. Услуге осемењавања вршиће се до
утрошка средстава.
Члан 5.
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава - Набавка
квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса.
За потребе спровођења ове мере извршиће се јавна набавка 100 комада уматичених
квалитетних приплодних женских јагњади. Расподела истих, пољопривредним газдинствима
биће обављена према расписаном конкурсу. Додељиваће се по 5 женских јагњади исте расе
по једном пољопривредном газдинству. Предност при додели ће имати пољопривредна
газдинства са већим бројем оваца. Уколико се појаве газдинства са истим бројем оваца на
конкурсу, предност при додели ће имати газдинства са мањим просеком старости носиоца и
чланова газдинства. Предност приликом конкурисања за ову меру подршке имаће млађа
пољопривредна газдинства, као и пољопривредна газдинства чији је носилац жена. Право
учешћа на конкурс неће имати пољопривредна газдинства која су претходних година
остваривала право на ову субвенцију. За расподелу јагњади по овом конкурсу биће
образована посебна комисја.
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За учешће на конкурсу, неопходна је следећа Конкурсна документација:
-

копије л.к. носиоца и чланова газдинства
пријава (узима се у канцеларији бр. 34, Општинске управе општине Бабушница)
доказ о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства
извод из структуре сточарске призводње
извод о члановима газдинства.
Корисник који оствари средства подршке у обавези је да:

- уколико дође до раскида Уговора због непоштовања уговорних обавеза врати додељена грла
или набавну противредност средстава са законском затезном каматом на годишњем нивоу за
период од дана пријема до дана повраћаја средстава.
Укупан износ обезбеђених средстава за ове намене је 2.200.000,00 динара. Рок за
реализацију мере је 25.12.2017. године.
Члан 6.
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – Подизање нових
или обнављање постојећих засада воћака (Набавка садница воћака)
За потребе реализације ове мере председник опшине расписује Конкурс. Право пријаве
за учешће на конкурсу, из члана 6. Имају физичка лица
носиоци регистрованих
пољопривредних газдинстава са подручја општине Бабушница, чија се пољопривредна
имовина (земљиште, објекти и друге непокретности) налази на подручју општине и који имају
пребивалиште на територији општине Бабушница, на основу пријаве коју поднесе Општинској
управи општине Бабушница. Право учешћа на конкурс неће имати пољопривредна газдинства
која имају неизмирене пореске обавезе, евидентиране у служби Локалне поресек
администрације (ЛПА) Општине Бабушница за 2016. годину. Предност приликом
конкурисања за ову меру имаће подносиоци пријава који су пољопривредни ПИО
осигураници, као и ако је носиоц регистрованог пољопривредног газдинстава жена. Право
учешћа неће имати пољопривредна газдинства која су у 2016-ој години на основу Конкурса за
удружења воћара, преко удружења „Лужничког удружења воћара“ остварила право и добила
саднице.

-

-

Поред наведених општих услова, подносиоци захтева морају испуњавати и то:
да је земљиште на коме се планира засад пријављено приликом регистрације
пољопривредног газдинства и
да није под било каквим теретом (хипотека, плодоуживање и друго), односно да су у
моменту подношења пријаве окончани сви поступци доказивања власништва и да нема
забележбе у листу непокретности да је предметно земљиште под теретом,
да приложи потписану изјаву да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним
фондовима.
Овом мером подржаће се подизање засада воћа сертификованим сортним материјалом
са свом пратећом документацијом. Средства за ову намену биће усмерена на све врсте воћа.
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Подносиоци пријава могу се пријавити за заснивања коштуњичавог, јабучастог и језграстог
воћа, само за површине катастарске парцеле веће од 0.2 ha и засаде јагодастог и бобичастог
воћа за површине катастарске парцеле веће од 0.1 ha.
Конкурсна документација:
пријава (узима се у канцеларији 34. Општинске управе општине Бабушница)
доказ о активном статусу газдинства за 2017. годину
оверена копија личне карте
оверена копија картице текућег рачуна банке
декларација садног материјала
сертификат о производњи садног материјала
предрачун за садни материјал
извод из структуре биљне производње, на којем се види парцела намењена за наведену
субвенцију.

Пријава за коришћење средстава са траженом документацијом подноси се преко
писарнице, комисији, која обавља административну проверу поднете документације. Неће се
узимати у разматрање пријаве поднете од лица која немају право да учествују у конкурсу и
пријаве поднесене након истека рока који је прописан конкурсом. После административне
контроле, прихватљиви захтеви ће бити проверени теренским обиласком газдинстава
потенцијалних корисника од стране посебне комисије за праћење реализације ове мере,
именоване од стране Општинског већа општине Бабушница (у даљем тексту Комисија).
Применом дефинисаних критеријума извршиће се рангирање прихватљивих захтева од стране
именоване Комисије. У случају када постоји више подносиоца са истим бројем бодова према
критеријумима за рангирање, а у складу са Програмом мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2017. годину,
предност добија онај подносилац захтева,са мањим просеком старости пољопривредног
газдинства. У случају истог просека старости, предност се остварује по редоследу поднетих
пријава. Уколико је поднет мањи број захтева, који испуњава услове и који су прихватљиви, од
расположивих средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана. Уколико корисник
подстицајних средстава одустане од пријаве, Општинско веће доноси Одлуку о додели
средстава следећем кориснику на ранг листи, до утврђеног износа средстава.
Корисник који оствари средства подршке у обавези је да :
-

предмет инвестиције за коју је остварио подстицајна средства користи у складу са
предвиђеном наменом,
предмет инвестиције за коју је остварио подстицајна средства не отуђи односно да другом
лице на употребу најмање три (3) године од дана исплате подстицаја,
сву документацију која се односи на инвестицију чува најмање три (3) година од дана
исплате подстицаја,
достави меницу са меничном изјавом, којом ће гарантовати да ће додељена средства
трошити наменски и у потпуности поштовати уговор. Меница се активира у случају
непоштовања уговорених обавеза.
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-

уколико дође до раскида Уговора због непоштовања уговорних обавеза корисник
субвенције је обавези да врати додељена средства са законском затезном каматом на
годишњем нивоу за период од дана пријема до дана повраћаја средстава.
Корисник губи право на подстицај у пољопривреди од стране Општине Бабушница у
периоду од пет (5) година од дана раскидања уговора услед непоштовања уговорених
обавеза.
Средства подстицаја се исплаћују по редоследу ранг листе:

-

на рачун подносиоца пријаве по подписивању уговора у складу са одредбама истог;
по достављању неопходне документације а у складу са одређеним конкурсом;
у периоду од пет (5) дана од потписивања уговора или достављања рачуна.
Максималан износ средстава за ову меру подршке , који може један подносилац пријаве
– носилац регистрованог пољопривредног газдинства да оствари у 2017. години је
150.000,00 динара.
Рок за реализацију ове мере је 25.12.2017. године.
Члан 7.
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – Изградња
стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и
производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у
заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција и покривних фолија за
пластенике са системом наводњавања кап по кап).

За потребе реализације ове мере председник опшине расписује Конкурс. Право пријаве
за учешће на конкурсу, из члана 7. Имају физичка лица
носиоци регистрованих
пољопривредних газдинстава са подручја општине Бабушница, чија се пољопривредна
имовина (земљиште, објекти и друге непокретности) налази на подручју општине и који имају
пребивалиште на територији општине Бабушница, на основу пријаве коју поднесе Општинској
управи општине Бабушница. Право учешћа на конкурс неће имати пољопривредна газдинства
која имају неизмирене пореске обавезе, евидентиране у служби Локалне пореске
администрације (ЛПА) Општине Бабушница за 2016. годину. Предност приликом
конкурисања за ову меру имаће подносиоци пријава који су пољопривредни ПИО
осигураници, као и ако је подносилац пријаве односно носиоц регистрованог пољопривредног
газдинстава жена Право учешћа неће имати пољопривредна газдинства која су у 2016-ој
години на основу Конкурса за удружења воћара, преко удружења „Лужничког удружења
воћара“ остварила право и добила саднице.
-

Поред наведених општих услова, подносиоци захтева морају испуњавати и то:
да поседује у власништву површине намењене за пластеничку производњу
да је земљиште на коме се планира засад пријављено приликом регистрације
пољопривредног газдинства,
да није под било каквим теретом (хипотека, плодоуживање и друго), односно да су у
моменту подношења пријаве окончани сви поступци доказивања власништва и да нема
забележбе у листу непокретности да је предметно земљиште под теретом и
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да приложи потписану изјаву да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним
фондовима.
Конкурсна документација:
пријава (узима се у канцеларији 34. Општинске управе општине Бабушница)
доказ о активном статусу газдинства за 2017. годину
оверена копија личне карте
оверена копија картице текућег рачуна банке
предрачун за конструкцију пластеника, дуплу фолију и систем наводњавања кап по кап
извод из структуре биљне производње, на којем се види парцела намењена за наведену
субвенцију.

Пријава за коришћење средстава са траженом документацијом подноси се преко
писарнице, комисији, која обавља административну проверу поднете документације. Неће се
узимати у разматрање пријаве поднете од лица која немају право да учествују у конкурсу и
пријаве поднесене након истека рока који је прописан конкурсом. После административне
контроле, прихватљиви захтеви ће бити проверени теренским обиласком газдинстава
потенцијалних корисника од стране посебне комисије за праћење реализације ове мере,
именоване од стране Општинског већа општине Бабушница (у даљем тексту Комисија).
Применом дефинисаних критеријума извршиће се рангирање прихватљивих захтева од стране
именоване Комисије. У случају када постоји више подносиоца са истим бројем бодова према
критеријумима за рангирање, а у складу са Програмом мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2017. годину,
предност добија онај подносилац захтева,са мањим просеком старости пољопривредног
газдинства. У случају истог просека старости, предност се остварује по редоследу поднетих
пријава. У колико је поднет мањи број захтева, који испуњава услове и који су прихватљиви, од
расположивих средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана. Уколико корисник
подстицајних средстава одустане од пријаве, Општинско веће доноси Одлуку о додели
средстава следећем кориснику на ранг листи, до утврђеног износа средстава.
Корисник који оствари средства подршке у обавези је да :
-

-

предмет инвестиције за коју је остварио подстицајна средства користи у складу са
предвиђеном наменом,
предмет инвестиције за коју је остварио подстицајна средства не отуђи односно да другом
лице на употребу најмање три (3) године од дана исплате подстицаја,
сву документацију која се односи на инвестицију чува најмање три (3) година од дана
исплате подстицаја,
достави меницу са меничном изјавом, којом ће гарантовати да ће додељена средства
трошити наменски и у потпуности поштовати уговор. Меница се активира у случају
непоштовања уговорених обавеза.
уколико дође до раскида Уговора због непоштовања уговорних обавеза корисник
субвенције је обавези да врати додељена средства са законском затезном каматом на
годишњем нивоу за период од дана пријема до дана повраћаја средстава.
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Корисник губи право на подстицај у пољопривреди од стране Општине Бабушница у
периоду од пет (5) година од дана раскидања уговора услед непоштовања уговорених
обавеза.
Средства подстицаја се исплаћују по редоследу ранг листе:
-

на рачун подносиоца пријаве по подписивању уговора у складу са одредбама истог;
по достављању неопходне документације а у складу са одређеним конкурсом;
у периоду од пет (5) дана од потписивања уговора или достављања рачуна.
Максималан износ средстава за ову меру подршке , који може један подносилац пријаве
– носилац регистрованог пољопривредног газдинства да оствари у 2017. Години је
130.000,00 динара.
Рок за реализацију ове мере је 25.12.2017. године.
Члан 8.
Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде

За реализацију ове мере председник општине расписује јавне Конкурсе за удружења
пчелара, воћара и сточара. Право учешћа на Конкурс имаће Удружења пчелара, воћара и
сточара регистрована код АПР-а. Удружења пчелара такође морају бити чланови СПОС-а.
Удружења ће за ову меру конкурисати прописаним буџетираним програмом рада и о
томе извештавати локалну самоуправу завршним наративним и финансијским извештајем.
-

Конкурсна документација:
Пријава са прописаним буџетираним програмом (узима се у канцеларији бр. 34 Општинске
управе општине Бабушница)
копија статута удружења (оверена у услужном центру у згради општине)
оверена копија картице текућег рачуна банке удружења.
Корисник који оствари средства подршке у обавези је да:
-

-

-

да склопи уговор о реализацији програма којим је конкурисао
да у складу са буџетираним програмом наменски и у складу са законом троши додељена
средства и о томе наративно и финансијски извештава Општинско веће општине
Бабушница.
Да након реализације Програма поднесе Општинском већу општине Бабушница
завршни наративни и финансијски извештај са свом пратећом финансијском
документацијом и изводима о књижењу исте, као доказ о реализацији Програма за који
је добило средства.
уколико дође до раскида Уговора због непоштовања уговорних обавеза врати додељена
средства са законском затезном каматом на годишњем нивоу за период од дана
пријема до дана повраћаја средстава.

Средства за реализацију ове мере ће Удружењима бити пренешена, према буџетираном
програмском захтеву.
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За ову меру опредељена су средства у укупном износу од 1.600.000,00 динара и то за
удружења пчелара у максималном износу од 500.000,00 динара, а за удружења воћара и
удружења сточара у максималном износу од 200.000,00 динара.
Уколико подносиоци пријава испуњавају наведене услове, након потписивања Уговора
њима ће бити пренешена средства према буџетираном програмском захтеву.
Члан 9.
Истовремено са расписивањем конкурса Председник општине доноси решење о
именовању Комисије за спровођење конкурса за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за
2017. годину.
Задаци комисије из става 1 овог члана су:
- разматрање сваке поднете пријаве
- проверавање исправности поднете документације
- проверавање тачности података наведених у пријави
- оцењивање испуњених услова за сваког потенцијалног корисника
- сачињавање предлога за доделу средстава и достављање истог Општинском већу
- праћење реализације и коришћења субвенције на коју је подносилоц пријаве остварио
право.
Члан 10.
Приликом разматрања приспелих пријава, комисија ће позвати кандидате са
непотпуном документацијом да у року од 5 дана од пријема обавештења изврше допуну
документације. Уколико кандидат у наведеном року не изврши допуну документације,
сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.
Пријаве које су неблаговремено поднете до датума предвиђеним за поједине мере
подршке, неће бити разматране. Пријаве из става 2. Овог члана, комисија ће одбацити
закључком.
Члан 11.
У поступку утврђивања тачности података наведених у пријави, уколико комисија
утврди да су подаци неистинити или да кандидат из других разлога не испуњава услове за
доделу средстава из програма подршке , комисија сачињава предлог за одбијање пријаве и
доставља председнику општине
Члан 12.
Кандидати који су били корисници по претходним програмима подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја, а нису испунили своје уговорне обавезе,
немају права подношења пријаве на Конкурс за реализацију програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Бабушница у 2017. години.

СТРАНА

– БРОЈ 6

БАБУШНИЦА, 11.04.2017. ГОДИНЕ
Члан 13.

Након што комисија утврди да је пријава уредна и да су испуњени сви услови,
сачињава предлог за доделу средстава кандидату и доставља га председнику општине ради
доношења одлуке о додели средстава и потписивања уговора о међусобним правима и
обавезама са корисником.
Члан 14.
Пријаве са пратећом документацијом достављају се на писарницу у услужном центру
Општинске управе општине Бабушница до датума назначених у конкурсу.
Члан 15.
Правилник ступа на снагу следећег дана од дана доношења. Правилник објавити у
Скупштинском прегледу општине Бабушница.

БРОЈ: 320-17/2017-02
У Бабушници, 11.04.2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК
Драган Видановић,с.р.
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