
         

 
 
На основу Програма мера подршке спровођењу пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Нова Варош за 2022. годину, Председник општине расписује 

 

 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  

ЗА ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ У 

СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ КРОЗ ПРЕРАДУ, КАО И УВОЂЕЊЕ И 

СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ 

ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА НА 

ГАЗДИНСТВИМА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

 

Расписује се конкурс за доделу подстицајних средстава за Економске активности у циљу 

подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и 

сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком 

географског порекла на газдинствима за 2022. годину у укупном износу од  500.000,00 динара, за 

следеће инвестиције: 

 

Шифра инвестиције                                 Назив инвестиције 

304.5.1.1 Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од 

млека 

304.5.3.1 Набавка опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа, као и њихових производа 

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

њихових производа 

304.5.3.5 Набавка опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића, као и опреме за 

дегустационе сале 

 

Општи критеријуми за кориснике: 

 

- Корисник мора бити са територије општине Нова Варош, регистрован у Националном регистру 

пољопривредних газдинстава и мора бити у активном статусу за 2022. годину; 

 

- Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком 

другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет 

другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом 

којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима; 

- Само инвестиције реализоване у току календарске 2022. године могу се сматрати 

прихватљивим за надокнаду трошкова; 

 



- Корисник инвестиције наменски користи и не отуђи, нити да другом лицу на коришћење 

инвестицију која је предмет захтева у периоду од 3 године од дана набавке опреме, машина и 

механизације, односно изградње објекта; 

 

 

За ову меру планирано је  да по једном кориснику максимални износ повраћаја средстава 

буде  до 60% укупне вредности инвестиције , без ПДВ-а, у зависности од броја поднетих захтева.  

 

Укупан  износ субвенције по домаћинству је максимално до 150.000,00 динара у зависности 

од броја поднетих захтева. 

 

Једно газдинство може конкурисати само са једном инвестицијом. 

 

За све инвестиције у оквиру ове мере повраћаj је за 15% већи, уколико су носиоци газдинстава 

жене и млади (до 40 година старости). 

 

Право на коришћење средстава по овој мери имају регистрова напољопривредна газдинства 

са територије општине Нова Варош, ако су набавили  опрему  током 2022. године. 

 

Општи услови који су неопходни подносиоцу захтева за остваривање права на ову субвенцију 

су следећи: 

 

      (1)     да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са посебним прописом којим 

се уређује Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар 

пољопривредних газдинстава, комерцијална пољопривредна газдинства), као носилац или 

члан регистрованог пољопривредног газдинства и да се налази у активном статусу. 

   Доказ: Потврда о активном статусу газдинства (Управа за трезор) 

 

      (2)      да нема пореских обавеза за годину која претходи години подношења захтева 

  Доказ: Уверење о измирењу пореских обавеза (ЛПА), не старије од месец дана од дана   

  подношења захтева  

 

      (3)     да достави број текућег рачуна 

                Доказ: оверена фотокопија картице текућег рачун 

 

      (4)     да има пребивалиште на територији општине Нова Варош 

  Доказ: копија личне карте 

 

       (5)   да достави фискални рачун (оригинал и копију) или извод из банке, са доказом о извршеном 

плаћању за предметну инвестицију и рачун са отпремницом за купљену опрему, саднице или 

уматичено грло. 

 

Напомена: Општинска управа ће подносиоцу рачуна вратити оригинал фискалног рачуна 

након завршетка конкурса. 

 

Подносиоци захтева који остваре право на субвенцију имаће следеће уговорне обавезе: 



 

- да не смеју отуђити опрему у нареднe 3 годинe од дана потписивања уговора; 

- да сами сносе све трошкове који настану услед евентуалних ризика у погледу одржавања    

  опреме. 

 

НАПОМЕНЕ: 

 

 Јавни позив за подношење документације отворен је од  19.09 до 30.09.2022. године, до 15 

часова. Предаја захтева ће се обавити у Услужном центру Општинске управа Нова Варош, сваког 

дана у току трајања конкурса од 08-15 часова.  

Додела субвенција ће се спроводити по редоследу пријема захтева, до утрошка средстава 

опредељених за ову намену. 

Висина субвенције ће бити одређена на основу броја поднетих захтева, односно укупне 

вредности инвестиција поднетих захтева корисника. 

Захтеви за субвенције се преузимају и попуњавају приликом предаје документације. 

 Приликом предаје, сваком захтеву ће се доделити редни број. 

 Након потврде од стране Комисије о испуњености услова из Јавног позива и одобрења 

захтева, на сајту Општине Нова Варош, објављује се Прелиминарна листа одобрених захтеве, у року 

од 60 дана од истека рока за предају захтева. 

Након објављивања Прелиминарне листе, оставља се 15 дана за жалбе корисника. 

Евентуалне жалбе корисника, разматра Општинско веће као другостепени орган. Након истека 

рока за жалбе, од 15 дана Општинско веће усваја Коначну листа одобрених захтева, која се објављује 

на сајту Општине Нова Варош.  

Након утврђивања Коначне листе, потписују се уговори о субвенционисању инвестиција 

пољопривредних газдинстава на  територији општине Нова Варош, између Општинске управе и 

подносиоца захтева. 

Пренос средстава за субвенције вршиће се током 2022. године, након потписивања уговора о 

субвенционисању. 

 Субвенционишу се рачуни наведени у мерама, искључиво из 2022. године. 

За све ближе информације о конкурсу, као и за предају захтева за субвенције 

пољопривредници се могу информисати у Одељењу за привреду и локални економски развој, 

сваког радног дана од 08-15 часова. 

 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Радосав Васиљевић 

 

                                                                                                              ........................................ 


