
 На основу члана 15. Статута Фонда за развој пољопривреде општине Прибој, а у складу са циљевима 

утврђеним Програмом рада Фонда за 2013.  годину, Управни одбор Фонда , на седници одржаној 

03.07.2013. године, расписује  

  

 

КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ  СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДСТИЦАЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

У 2013. ГОДИНИ 

 

1.Намена улагања 

 

 Средствима  Фонда за развој пољопривреде општине Прибој (у даљем тексту: Фонд) за 2013. 

годину, извршиће се субвенционисање регистрованих  пољопривредних газдинстава која су у 

активном статусу. По овом конкурсу, Фонд пружа финансијску подршку (субвенционисана средства) у 

укупном износу од 4.000.000,00 динара за намене инвестирања у пољопривредну производњу за: 

изградњу нових, реновирање и адаптацију постојећих објеката, вештачко осемењавање крава и јуница 

семеном високог генетског потенцијала, и помоћ пољопривредним газдинствима у унапређењу 

пољопривредне производње. 

 

2.Коришћење субвенција 

  

            Право на коришћење субвенција имају физичка лица- носиоци пољопривредних газдинстава 

која су уписана у Pегистар пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији општине Прибој. 

 

 
                    3. Потребна конкурсна документација 

 

1. Попуњен образац пријаве; 

2. фотокопија личне карте; 

3. извод из Регистра пољопривредних газдинстава – подаци о газдинству; 

4. уговор са пословном банком о отварању и вођењу жирорачуна; 

5. потврда НСЗ; 

6. потврда службе за порез локалне управе о измиреним обавезама; 

7. потврда о ХИД- у (само за учеснике на конкурсу који се баве сточарском производњом); 

8. грађевинску дозволу или лист непокретности са забелешком да је објекат саграђен пре 

доношења прописа (само за учеснике који конкуришу за реновирање и адаптацију постојећих 

објеката); 

9. доказ о планираном утрошку средстава – предрачун (само за учеснике који конкуришу за 

помоћ пољопривредним газдинствима). 

 

 
4. Критеријуми за оцену пријаве 

 

  Средства субвенције предвиђена Програмом Фонда додељиваће се према следећим 

критеријумима: 

 

1. Средства се одобравају за реализацију на подручју општине Прибој; 

2. учесници на конкурсу морају имати  пољопривредно газдинство уписано у Регистар 

пољопривредних газдинстава, са активним статусом; 

3. предност имају млађи носиоци газдинства и незапослена лица; 

4. предност имају носиоци пољопривредног газдинства који се искључиво баве 

пољопривредном производњом; 

5. учесници који конкуришу за изградњу нових објеката, реновирање и адаптацију постојећих, 

треба да испуњавају следеће: 

-   потребно је да поседују одговарајуће земљишне површине (за изградњу нових објеката); 

- морају имати производне капацитете- изграђене објекте (реновирање и адаптација 

постојећих објеката). 

 



 

5. Услови и начин одобравања средстава 

 

-  Изградња нових, реновирање и адаптација постојећих објеката:  

 

            Субвенције су предвиђене за изградњу нових и реновирање и адаптацију постојећих објеката, 

у укупном износу од 1.500.000,00 динара, по 150.000,00 динара за укупно 10 пољопривредника. 

Учесници који конкуришу за изградњу нових објеката су дужни да приликом потписивања Уговора 

који ће бити закључен између Фонд-а и корисника средстава доставе информацију о локацији издату 

од стране надлежног органа управе, идејни грађевински пројекат и доказ о дозволи извођења радова у 

складу са законом. 

 

 Помоћ пољопривредним газдинствима: 

 
      Укупан износ планираних средстава за помоћ пољопривредним газдинствима у унапређењу   

пољопривредне производње  је 1.000.000,00 динара, у поједничаним износима максимално до 

100.000,00.динара. 

 

 
    О пријавама за коришћење субвенционисаних средстава, одлучује Управни одбор Фонда. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Међусобна права и обавезе у вези 

са добијеним новчаним средствима по овом конкурсу биће уређени Уговором који закључују Фонд и 

корисник средстава. 

         Фонд задржава право да тражи додатну документацију. Учесници на конкурсу који остваре 

право на субвенције су дужни да пре почетка и по завршетку реализације добијених средстава 

обавесте Фонд ради сачињавања записника који ће служити као доказ о наменски утрошеним 

средствима. 

 

 
                      6. Бесплатно осемењавање крава и јуница семеном високог генетског потенцијала 

  

             За бесплатно осемењавање крава и јуница семеном високог генетског потенцијала планирана 

су средства у укупном износу од 1.500.000,00 динара. Критеријум о расподели планираних средстава 

ће бити дефинисан по завршетку поступка јавне набавке одабира одговарајуће ветеринарске станице. 

 

 

 

7. Подношење пријава за коришћење средстава субвенција 

 

 Пријава за коришћење субвенција са траженом документацијом се може предати до 

20.07.2013. године, на обрасцима који су одштампани за ову намену и исти се могу преузети на 

писарници Општине Прибој, ул. 12. Јануар бр. 108, са назнаком „Субвенције Фонда за развој 

пољопривреде општине Прибој за 2013 годину”, искључиво путем поште или писарнице општине 

Прибој.   

 Подносилац пријаве на конкурс може да оствари право на коришћење субвенције само по 

једној пријави.  

 Пријава и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу. 

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани. 

 

 Конкурс ће бити објављен на огласној табли Општине, преко средстава јавног информисања, и 

на веб сајту општине Прибој. 

 Све додатне информације могу се добити на телефон: 2452-341 

  

  

 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

У Прибоју, 05.07.2013. године                                     Амела Саковић, маст.инж.пољ.                 

                


