РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ППШТИНА НПВА ВАРПШ
ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ
Брпј: 320-19/2019-08
Датум: 05.07.2019. гпдине

На пснпву Прпграма мера ппдршке спрпвпђеоу ппљппривредне пплитике и пплитике
руралнпг развпја ппштине Нпва Варпш за 2019. гпдину, кап и Закључка Скупштине ппштине Нпва
Варпш, брпј 06-10/18/2019-02 пд 14.03.2019. гпдине, Председник ппштине расписује

КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ ППДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
НАМЕОЕНИХ ППЉППРИВРЕДИ
Расписује се кпнкурс за дпделу ппдстицајних средстава за инвестиције у физичку импвину
ппљппривредних газдинстава, намеоених ппљппривреди за 2019.гпдину у укупнпм изнпсу пд
5.000.000,00 динара, за следеће инвестиције:

Шифра инвестиције

Назив инвестиције

101.1.1

Набавка квалитетних приплпдних грла млечних раса: гпведа ( краве
старпсти дп 5 гпдина) пваца и кпза

101.1.10

Машине за дппунску пбраду земљишта

101.1.11

Машине за ђубреое земљишта

101.1.12

Машине за сетву

101.1.13

Машине за заштиту биља

101.1.14

Машине за убираое пднпснп скидаое усева

101.1.16

Набавка пстале ппреме (ГПС навигација и др.)

101.1.17

Машине и ппрема за навпдоаваое усева

101.1.3

Опрема за мужу, хлађеое и чуваое млека на фарми, укључујући све
елементе, материјале и инсталације

101.1.5

Машине и ппрема за припрему стпчне хране, за храоеое и напајаое
живптиоа (млинпви и блендери/мешалице за припрему стпчне хране;
ппрема и дпзатпри за кпнцентрпвану стпчну храну; екстрактпри;
трансппртери; прикплице и дпзатпри за кабасту стпчну храну;

101.1.8

Опрема за фиксне пграде и електричне пграде за пашоаке/ливаде

101.1.9

Машине за примарну пбраду земљишта

101.4.1

Ппдизаое нпвих или пбнављаое ппстпјећих (крчеое и ппдизаое)
вишегпдишоих засада впћака, хмеља и винпве лпзе

101.4.2

Ппдизаое и ппремаое пластеника за прпизвпдоу ппврћа, впћа, цвећа и
расадничку прпизвпдоу

101.5.6

Машине за заштиту биља

101.6.1

Набавка нпвих пчелиоих друштава

101.6.2

Набавка ппреме за пчеларствп

Расписује се кпнкурс за дпделу ппдстицајних средстава за екпнпмске активнпсти у циљу
ппдизаоа кпнкурентнпсти у смислу дпдаваоа вреднпсти крпз прераду кап и на увпђеое и
сертификација система безбеднпсти и квалитета хране, прганских прпизвпда и прпизвпда са
пзнакпм гепграфскпг ппрекла на газдинствима
намеоених ппљппривреди за 2019.гпдину у
укупнпм изнпсу пд 1.000.000,00 динара, за следеће инвестиције:
Шифра инвестиције

Назив инвестиције

304.5.1.1

Набавка ппреме за узпркпваое, пријем, прераду, пуоеое и пакпваое
млека и прпизвпда пд млека

304.5.3.1

Набавка ппреме и уређаја за сушеое впћа, ппврћа и грпжђа, кап и
оихпвих прпизвпда

304.5.3.5

Набавка ппреме за прпизвпдоу вина, ракија и других алкпхплних пића,
кап и ппреме за дегустаципне сале

304.5.8.4

Набавка ппреме за пријем впћа, ппврћа и грпжђа, кап и прераду, пуоеое
и пакпваое оихпвих прпизвпда

Општина Нпва Варпш ће субвенципнисати инвестиције регистрпваних ппљппривредних
газдинстава са уделпм пд 30-50% укупне вреднпсти инвестиције, без ПДВ-а, у зависнпсти пд брпја
ппднетих захтева. Регистрпванп ппљппривреднп газдинствп мпже на једнпм захтеву кпнкурисати
са више различитих инвестиција, с' тим да укупни изнпс субвенције пд стране лпкалне сампуправе
не мпже бити већи пд 100.000,00 динара. Максималан изнпс ппвраћаја за набавку јуница и крава
старпсти дп 5 гпдине је 60.000,00 динара, а за набавку пваца 10.000,00 динара пп грлу.
Правп на кпришћеое средстава пп пвпј мери имају регистрпва наппљппривредна
газдинства са теритприје ппштине Нпва Варпш, акп су набавили ппрему, саднице или грла тпкпм
2019. гпдине.
Општи услпви кпји су неппхпдни ппднпсипцу захтева за пствариваое права на пву
субвенцију су следећи:
(1) да је уписан у Регистар ппљппривредних газдинстава, у складу са ппсебним прпписпм кпјим
се уређује Регистар ппљппривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар
ппљппривредних газдинстава, кпмерцијална ппљппривредна газдинства), кап нпсилац
или члан регистрпванпг ппљппривреднпг газдинства и да се налази у активнпм статусу.
Дпказ: Пптврда п активнпм статусу газдинства (Управа за трезпр)
(2) да нема ппреских пбавеза за гпдину кпја претхпди гпдини ппднпшеоа захтева
Дпказ: Увереое п измиреоу ппреских пбавеза (ЛПА), не старије пд месец дана пд дана
ппднпшеоа захтева
(3) да дпстави брпј текућег рачуна
Дпказ: пверена фптпкппија картицете кућег рачун
(4) да има пребивалиште на теритприји ппштине Нпва Варпш
Дпказ: кппија личне карте
(5) да дпстави:

- Извпд из евиденције п брпју живптиоа на газдинству, пд стране пвлашћене ветеринарске
станице, кап дпказ да је дпмаћинствп ималп највише 19 музних крава, пре куппвине нпвих грла,
пднпснп фптпкппију гарантнпг листа за набављену ппрему.
Наппмена: Извпд из евиденције п брпју живптиоа на газдинству је неппхпднп дпставити
укпликп се ради п набавци грла, дпк за набавку ппреме нема пграничеоа у ппгледу брпја грла на
газдинству.
- Матични лист и
- Паспш за грлп преведен на ппднпсипца захтева
(6) да дпстави фискални рачун (пригинал и кппију) или извпд избанке, са дпказпм п извршенпм
плаћаоу за предметну инвестицију и рачун са птпремницпм за купљену ппрему, саднице или
уматиченп грлп.
Наппмена: Општинска управа ће ппднпсипцу рачуна вратити пригинал фискалнпг рачуна
накпн завршетка кпнкурса.
Ппднпсипци захтева кпји пстваре правп на субвенцију имаће следеће угпвпрне пбавезе:
- да не смеју птуђити ппрему у нареднe 3 гпдинe пд дана пптписиваоа угпвпра;
- да не смеју птуђити набављена грла у наредне 3 гпдине пд дана пптписиваоа угпвпра;
- да не смеју у наредне 3 гпдине смаоити стпчни фпнд (укпликп кпристе субвенције за набавку
грла);
- да не смеју птуђити купљене саднице у нареднe 3 гпдинe пд дана пптписиваоа угпвпра;
- да сами снпсе све трпшкпве кпји настану услед евентуалних ризика у ппгледу пдржаваоа ппреме.
НАППМЕНЕ:
Јавни ппзив за ппднпшеое дпкументације птвпрен је пд 23.07.2019. гпдине, a субвенција
ће се спрпвпдити пп редпследу пријема захтева дп утрпшка средстава ппредељених за пву намену.
Захтеви за субвенције се преузимају и пппуоавају приликпм предаје дпкументације.
Приликпм предаје, свакпм захтеву ће се дпделити редни брпј.
Кпмисија ће сваких 15 дана прегледати пристигле захтеве и давати сагласнпст п
испуоенпсти услпва из кпнкурса.
Накпн пптврде пд стране Кпмисије п испуоенпсти услпва из Јавнпг ппзива и пдпбреоа
захтева, пптписује се угпвпр између Општинске управе Нпва Варпш и ппднпсипца захтева.
Пренпс средстава за субвенције вршиће се тпкпм 2019. гпдине, накпн пптписиваоа угпвпра
п субвенципнисаоу.
Субвенципнишу се рачуни наведени у мерама, искључивп из 2019. гпдине.
За све ближе инфпрмације п кпнкурсу, кап и за предају захтева за субвенције
ппљппривредници се мпгу инфпрмисати у Услужнпм центру ПУ Нпва Варпш или Пдељеоу за
привреду и лпкални екпнпмски развпј, свакпг раднпг дана пд 08-15 часпва.

ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ
Радпсав Васиљевић

