На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Мионица за 2017. годину, Правилника о раду
Комисије за доделу подстицајних средстава из буџета општине, Комисија за доделу
подстицајних средстава из буџета Општине у пољопривреди, по Одлуци Скупштине
Општине, број: 320-19/2017 oд 29.03.2017 године, расписује
КОНКУРС
за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2017. години
на територији општине Мионица
I Предмет Конкурса
Предмет Конкурса је финансијска подршка пољопривредним произвођачима са
територије општине Мионица у унапређењу пољопривредне производње.
Средства за намену из претходног става планирана су у буџету општине за 2017.
годину и биће реализована у етапама.
II Корисници подстицаја
Право на подстицаје, под условима и на начин утврђен Програмом, имају
породична пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава, са активним статусом, у складу са законом којим се уређује пољопривреда
(у даљем тексту: Регистар).
Пријаву за доделу подстицаја могу да поднесу носиоци пољопривредног
газдинства са пребивалиштем на територији општине Мионица, уписани у регистар
пољопривредних газдинстава по основу права својине односно закупа пољопривредног
земљишта које се налази на територији општине Мионица, који се баве
пољопривредном производњом, и који су измирили своје пореске обавезе према
локалној самоуправи (ЛПА).
III Врсте подстицаја
Средства за подстицање развоја пољопривреде могу да се користе као
финансијска подршка регистрованим пољопривредним газдинствима у унапређењу
пољопривредне производње за инвестирање у:
Подизање нових производних и матичних засада воћака и винове лозекуповина садног материјала;
Општи критеријуми за све врсте подстицаја јесу:
- да је комерцијално породично пољопривредно газдинство са територије
општине Мионица (физичко лице) са активним статусом регистровано код Управе за
трезор, филијала Ваљево, експозитура Мионица у складу са Правилником о упису у
регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за
пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/13, 102/15 и
6/16) регистровано (обновљено) до дана објављивања конкурса, што доказује
одговарајућом документацијом из регистра пољопривредних газдинстава;
- предмет инвестиције реализован у периоду од 01.10.2016 год. до 30.11.2017 години на
парцелама које су уписане у регистар;

- да је најмања вредност инвестиције 30.000,00 динара са пдв-ом;
- да је измирио доспеле обавезе по основу изворних јавних прихода, што доказује
издавањем уверења из локалне пореске администрације које не сме бити старије од три
месеца;
- потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорности да не постоји
захтев за исто улагање у другим јавним фондовима
- корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мионица
- корисник мора да достави комплетну документацију по објављеном Конкурсу,
- корисник не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје у року
од пет година од дана исплате подстицаја и да се у том периоду предмет наменски
користи,
- да чува документацију која се односи на остваривање права на подстицаје најмање 5
година од дана њихове наплате.
V Посебни критеријуми за кориснике
НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПОДСТИЦАЈА

НЕОПХОДНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ
ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИК

Подизање нових производних и матичних
засада воћака и винове лозе, као и постављање
противградних мрежа.

- да поседује у власништвуили под закупом површине
за подизање нових засада које су пријављене у
регистровано пољопривредно газдинство,
- пољопривредна газдинства која планирају заснивање
производње једне воћне врсте или винограда у периоду
од 01.10.2016 године до 31.11.2017 године и то на
површини не мањој од 0,30 ха за коштичаво воће, од
0,30 ха јабучасто воће, 0,50 ха језграсто воће, од 0,10 ха
за јагодасто воће, од 0,20 ха за виноград.
-достављени резултати анализе земљишта са
препорукама стручне пољопривредне службе, за
парцелу на којој се подиже засад,
-повраћај средстава 60% од вредности садног
материјала , изузев за садни материјал малине где је
повраћај 80% без урачунатог пдв-а,
-максимални износ је 200.000,00 по кориснику,
-нема права да отуђује исте.

VI ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за пријаву на конкурс

А Основна документација за све подстицаје:
1.
2.
3.
4.

попуњена Пријава са обавезним потписом подносиоца;
доказ о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства;
уверење локалне пореске администрације (ЛПА);
фотокопија личне карте подносиоца;

Б Посебна документација:

Поред основне документације потребне за све подстицаје доставити:
-за подстицаје наведене у глави „III Врсте подстицаја“ из тачке 1,2,3,4 и 5:
1. извод из регистра пољопривредног газдинства са подацима о газдинству, броју
чланова газдинства и структури пољопривредне производње

2. доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог пољопривредног
земљишта, односно лист непокретности или уговор о закупу (уколико није унето у
подацима о газдинству);
3. доказ о извршеном плаћању и набавци предмета подстицаја, које мора бити
извршено у периоду од 01.10.2016. године до 30.11.2017 години до дана подношења
захтева и то:
- рачун ( фактура) која гласи на име и извод или налог за плаћање оверен од стране
банке ако је плаћање извршено безготовински, или
- рачун ( фактура) која гласи на име и фискални исечак ако је плаћање извршено
готовински ;
4. фотокопија картице са бројем наменског рачуна код банке за регистровано
пољопривредно газдинство.
-за подстицаје из тачке 1:
1. Уверење о здравственој исправности садног материјала.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу
па се могу доставити и оверене фотокопије наведене документације.
Корисници подстицајних средстава имају обавезу да доставе тачне податке и
веродостојне доказе уз пријаву. Комисија ће моћи да проверава све наводе у конкурсној
документацији утврди и провери тачност приложене документације изласком на терен и
да по потреби тражи доставу додатне документације. Корисници подстицаја су дужни
да надлежној стручној пољопривредној служби и Комисији за доделу подстицајних
средстава у пољопривреди омогуће вршење надзора и пруже потребне податке и
информације и након преузимања подстицаја. Сва права и обавезе корисника подстицаја
уређују се Уговором.
Набављени садни материјал уз рачун треба да има уверење о здравственој
исправности и декларацију.
VII Права и обавезе корисника подстицајних средстава
Заинтересовани пољопривредни произвођачи могу да конкуришу за више воћних
врста у оквиру инвестиције, под условом да за сваку воћну врсту за коју конкуришу
испуне минимум површине прописане овим Конкурсом.
Корисник подстицаја дужан је да се домаћински односи према предмету
подстицаја и нема права да отуђује исте пре истека периода од 5 година, а за воћарство
од 15 година.
Корисник подстицаја дужан је да се придржава прописа којима се уређују
стандарди квалитета животне средине.
Корисник подстицаја дужан је да врати износ средстава који је примио на основу
нетачно приказаних података или који је ненаменски користио, увећан за износ затезне
камате, најкасније у року од 30 дана од дана правоснажности решења.
Уколико комисија установи да корисник подстицајних средстава не испуњава
било коју од уговорених обавеза, иста доноси Решење о повраћају средстава, без права
корисника на надокнаду.

Корисник подстицаја дужан је да чува документацију која се односи на
остваривање права на подстицаје најмање 5 година од дана њихове наплате.
Корисници подстицаја су дужни да надлежној стручној пољопривредној
служби омогуће вршење надзора и пруже потребне податке и информације како
пре тако и после инвестирања.
Лица из претходног става дужна су да у одређеном року доставе или припреме
податке и материјале који су потребни за вршење послова контроле коришћења
подстицајних средстава.
VIII Закључивање уговора
Испуњеност услова за остваривање права на подстицаје утврђује Комисија за
доделу подстицајних средстава у пољопривреди на основу приложене документације,
рачуна, утврђивања стања и даје сагласност на повраћај средстава за инвестицију .
Комисија ће заседати и одлучивати у складу са потребама.
Регистрована пољопривредна газдинства која су изабрана за коришћење
подстицајних средстава за Инвестиције у физичка средства пољопривредних
газдинстава, закључују Уговор о регулисању међусобних правa и обавеза уговорених
страна, чиме се обавезују у уговореном року.
О исплати средстава учесницима конкурса одлучује Преседник општине
решењем у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава.
Исплата средстава врши се на наменски текући рачун корисника, на основу
решења Председника општине, а на предлог Комисије, која врши одабир корисника
средстава.
IX Објављивање Конкурса и подношење пријаве
за доделу подстицајних средстава
Конкурс се објављује у листу ''Напред'', званичном сајту Општине
www.mionica.rs и огласној табали Општине Мионица.
Подношење пријаве за повраћај средстава за инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава:
-пријава се подноси у периоду од 19.04.2017 године до 30.11.2017 године,
- набавка садног материјала извршена у периоду од 01.10.2016 године до
30.11.2017 године,
Применом дефинисаних критеријума извршиће се рангирање прихватљивих
захтева.
Пријаве за конкурс и све потребне информације у вези са конкурсом можете
добити у Канцеларији за пољопривреду, сваког радног дана или на телефон број:
014/3422-020 контакт особа Милан Петровић , Небојша Ђукић и Милош Бељић.
Образац за пријаву
се може преузети и са званичног сајта Општине
www.mionica.rs .
Пријава са потребном документацијом се подноси на шалтеру Писарнице
Општинске управе или на адресу Општинска управа Мионица ул. Војводе Мишића бр.
30. - Комисији за доделу подстицајних средстава у пољопривреди са назнаком „Пријава
на конкурс за доделу подстицајних средстава у пољопривреди“, са назнаком „не
отварати“.
Непотпуну и неблаговремено поднету документацију Комисија за доделу
подстицајних средстава у пољопривреди неће узимати у разматрање.

