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На пснпву шлана 32. и шлана 46. Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Сл. гласник РС" бр.
129/2007 и 83/2014 -др. закпн), шлана 38. став 4. Закпна п удружеоима („Службени
гласник РС”, бр. 51/09, 99/11‒др. закпн и 99/11‒др. закпн) и шлана 42. став 1. Закпна п
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12‒УС, 72/12, 7/14 и 44/14), Уредбе п средствима за ппдстицаое прпграма или
недпстајућегдела средстава за финансираое прпграма пд јавнпг интереса, кпја реализују
удружеоа („Сл. гласникР. Србије“,брпј 16 пд 5.3.2018. гпдине), шлана 40. Статута ппщтине
Нпва Варпщ ("Службени лист ппщтине Нпва Варпщ, бр.10/08), Скупщтина ппщтине Нпва
Варпщ, на седници пдржанпј 09.05.2018. гпдине, дпнелa је

ПРАВИЛНИК
O НАШИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА НА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЧЕТА ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ ЗА ФИНАНСИРАОЕ/СУФИНАНСИРАОЕ ТРПЩКПВА
ПРПГРАМА И ПРПЈЕКАТА УДРУЖЕОА ГРАЂАНА СА ТЕРИТПРИЈЕ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ

Шлан 1.
Пвим Правилникпм утврђује се нашин и критеријуми за избпр прпграма и прпјеката
пд јавнпг интереса (у даљем тексту: прпграми), кпје реализују удружеоа грађана а кпји се
финансирају/суфинансирају из бучета ппщтине Нпва Варпщ, ппступак спрпвпђеоа јавнпг
кпнкурса за избпр прпграма удружеоа, кап и права и пбавезе кприсника шији је прпграм
изабран да буде финансиран из средстава бучета ппщтине Нпва Варпщ.
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Шлан 2.
Ппд прпграмима и прпјектима из шлана 1.пвпг Правилника сматрају се прпграми и
прпјекти пд јавнпг интереса у пбласти:
-

Спцип-хуманитарнпг рада (укљушујући удружеоа пензипнера)
Ппљппривреде (укљушујући удружеоа лпваца, рибплпваца, кинплпгa)
Прптивппжарне защтите
Културе
Защтите живптне средине

Циљ пвих прпграма и прпјеката је дппринпс развпју ппщтине Нпва Варпщ и
афирмацији грађанскпг активизма.
Прпграмима и прпјектима мпже бити предвиђена прганизација манифестација пд
знашаја за ппщтину Нпва Варпщ.
Шлан 3.
Гпдищои план расписиваоа јавних кпнкурса кпмисија пбјављује најкасније дп 31.
јануара на званишнпј интернет страници Ппщтинске управе Нпва Варпщ и дпставља
Kанцеларији за сарадоу са цивилним друщтвпм (у даљем тексту: Kанцеларија).
Канцеларија израђује и на свпјпј интернет страници пбјављује календар јавних
кпнкурса свих надлежних пргана.
Шлан 4.
Средства за ппдстицаое прпграма и прпјеката пд јавнпг интереса, кпја реализују
удружеоа грађана дпдељују се на пснпву јавнпг кпнкуса.
Висина средстава за финансираое прпграма из шлана 2.пвпг Правилника, кап и
ппзиције у бучету-раздеп на кпме се средства предвиђају утврђује се сваке гпдине
Пдлукпм п бучету ппщтине Нпва Варпщ.
Изнпс пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених
средстава.Ппщтина Нпва Варпщ нема пбавезу да пптрпщи сва распплпжива средства за
пву намену, а финансираће самп квалитетне прпјекте кпји испуоавају дефинисане
критеријуме.
Шлан 5.
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Правп на ппднпщеое пријаве за финансираое или суфинансираое прпграма и
прпјеката имају удружеоа кпја испуоавају следеће услпве:









да је удружеое регистрпванп у складу са Закпнпм п удружеоима ( „Службени
гласник РС”, бр.51/09);
да је седищте удружеоа на теритприји ппщтине Нпва Варпщ или да прпграме и
прпјекте пд јавнпг интереса реализује на теритприји ппщтине Нпва Варпщ;
кпје је директнп пдгпвпрнп за припрему и извпђеое прпјекта;
да је удружеое ппднелп извещтај п реализацији прпграма/прпјекта и пправдалп
средства дпдељена у прпщлпгпдищоем кпнкурсу;
да делпваое удружеоа није пплитишке прирпде;
да у ппследое 2 гпдине правпснажнпм пдлукпм није кажоенп за прекрщај или
привредни преступ везан за делатнпст удружеоа;
кпје није у ппступку ликвидације, стешајнпм ппступку или ппд привременпм
забранпм пбављаоа делатнпсти;
кпје нема блпкаду рашуна, ппреске дугпве или дугпве према прганизацијама
спцијалнпг псигураоа.

Правп на ппднпщеое пријаве за финансираое или суфинансираое прпграма и
прпјеката
имају и регипнална удружеоа, ппд услпвпм да реализују активнпсти пд јавнпг интереса за
пптребе грађана ппщтине Нпва Варпщ.
Шлан 6.
Финансираое/суфинансираое прпјеката и прпграма Удружеоа врщи се на пснпву
јавнпг кпнкурса кпји расписује Кпмисија за расппделу бучетских средстава за дптације
удружеоима грађана Ппщтинске управе Ппщтине Нпва Варпщ, кпју за сваку бучетску
гпдину именује Председник ппщтине.
Шланпви кпмисије дужни су да пптпищу изјаву да немају приватни интерес у вези
са радпм и пдлушиваоем кпмисије, пднпснп спрпвпђеоем кпнкурса (Изјава п
неппстпјаоу сукпба интереса).
Именпванп лице не мпже предузимати радое у свпјству шлана Кпмисије пре негп
щтп пптпище Изјаву из става 2. пвпг шлана.
У слушају сазнаоа да се налази у сукпбу интереса, шлан кпмисије је дужан да п тпме
пдмах пбавести пстале шланпве кпмисије и да се изузме из даљег рада кпмисије. П
рещаваоу сукпба интереса кпмисија пдлушује у свакпм слушају ппсебнп, а када утврди
сукпб интереса, именпваће у кпмисију нпвпг шлана кап замену.
3

Сукпб интереса ппстпји акп шлан кпмисије или шланпви оегпве ппрпдице (брашни
или ванбрашни друг, дете или рпдитељ), заппслени или шлан пргана удружеоа кпје
ушествује на кпнкурсу или билп кпг другпг удружеоа ппвезанпг на билп кпји нашин са тим
удружеоем, или у пднпсу на та удружеоа има билп кпји материјални или нематеријални
интерес, супрптан јавнпм интересу и тп у слушајевима ппрпдишне ппвезанпсти,
екпнпмских интереса или другпг заједнишкпг интереса.
Ближа садржина Изјаве из става 2. пвпг шлана и ближи ппступак у кпме се впди
рашуна п неппстпјаоу сукпба интереса уређује се интерним актпм кпмисије.
Шланпви кпмисије не дпбијају накнаду за свпј рад.
У кпмисију мпгу бити именпвана и лица представници струшне јавнпсти.
Ппщтинска управа мпже ангажпвати и струшоаке за ппједине пбласти ради
припреме анализе п успещнпсти, квалитету и пствареоу циљева прпграма кпји се
реализују.

Шлан 7.
Јавни кпнкурс се расписује најмаое једнпм гпдищое за сваку бучетску гпдину, у
складу са пвим Правилникпм.
Јавни кпнкурс се расписује у првпј пплпвини гпдине за текућу гпдину.
Рпк трајаоа јавнпг кпнкурса је 15 дана пд дана пбјављиваоа.Дпдела средстава за
ппдстицаое прпграма или недпстајућег дела средстава за финансираое прпграма врщи
се на пснпву кпнкурса кпји расписује кпмисија и пглащава на званишнпј интернет
страници Ппщтинске управе Нпва Варпщ и ппрталу е‒Управа.
Кпнкурс пбавезнп садржи следеће ппдатке: једну или некпликп српдних пбласти
пд јавнпг интереса; кп мпже бити ушесник кпнкурса; рпк за ппднпщеое пријава; пбим
средстава кпја се дпдељују; преглед кпнкурсне дпкументације кпју је пптребнп дпставити,
уз пппуоен пбразац предлпга прпграма; трајаое прпграма; ближа мерила и дппунске
критеријуме шијпм применпм се врщи вреднпваое пријављених прпграма, са јасним
системпм за вреднпваое свакпг ппјединашнпг критеријума, пднпснп упућиваое на
службенп гласилп у кпме је пбјављен прппис кпјим су утврђена ближа мерила и дппунски
критеријуми за вреднпваое прпграма.
Кпмисија пп службенпј дужнпсти утврђују да ли је удружеое уписанп у регистар
надлежнпг пргана и да ли се, према статутарним пдредбама, циљеви удружеоа пстварују
у пбласти у кпјпј се прпграм реализује.
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Приликпм вреднпваоа прпграма Кпмисија ће узети у пбзир да ли је са удружеоем
у претхпдне две гпдине раскинуп угпвпр збпг ненаменскпг трпщеоа бучетских средстава.
Кпнкурс за дпделу бучетских средстава за финансираое прпграма и прпјеката
удружеоа грађана кпја делују на теритприји ппщтине Нпва Варпщ налази се у Прилпг бр.1
пвпг Правилника.
Шлан 8.
Пријава на кпнкурс за избпр прпграма и прпјеката удружеоа кпја се финансирају
из бучета ппщтине Нпва Варпщ ппднпси се Кпмисији за расппделу средстава
удружеоима, на пбрасцу "Пријава на кпнкурс", кпја ће се преузимати са интернет
странице www.novavaros.rsили у Пдељеоу за привреду и лпкални екпнпмски развпј ПУ
Нпва Варпщ, канцеларија бр.307.
Пппуоаваое пбразаца кпнкурсне дпкументације врщи се искљушивп у
електрпнскпј фпрми, на српскпм језику.
Удружеое мпже предати самп један предлпг прпграма или прпјекта,самп за једну
пбласт из јавнпг ппзива (шлан 2.), пдн. не мпже истпвременп кпнкурисати за вище
разлишитих пбласти нити са вище прпграма или прпјеката у пквиру једне пбласти. Укпликп
се некп удружеое ппјави са вище разлишитих прпграма или прпјеката у пквиру једне или
разлишитих пбласти (шлан 2. , пријаве неће бити разматране.
Јавни ппзив се мпже расписати пп пбластима. Ппщтина мпже дпделити једнпм
удржеоу самп један угпвпр у тпку бучетске гпдине.
Шлан 9.
Пбавезна кпнкурсна дпкуменатција ппднпсипца пријава на јавни кпнкурс је
следећа:








пппуоен пријавни пбразац на кпнкурс (Прилпг бр.2);
пппуоен пбразац предлпга прпграма/прпјекта (Прилпг бр.3);
пппуоен пбразац бучета прпграма/прпјекта (Прилпг бр.4);
пппуоен пбразац наративнпг бучета прпграма/прпјекта (Прилпг бр.5);
дпказ п ликвиднпсти удружеоа пднпснп извещтај п заврщнпм рашуну за претхпдну
гпдину за удружеоа пснпвана пре ппшетка текуће гпдине;
изјаву пвлащћенпг лица удружеоа (пригинал), дату ппд материјалнпм и
кривишнпм пдгпвпрнпщћу, да делпваое удружеоа није пплитишке прирпде; да у
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ппследое 2 гпдине правпснажнпм пдлукпм није кажоенп за прекрщај или
привредни преступ везан за делатнпст удружеоа; да није у ппступку ликвидације,
стешајнпм ппступку или ппд привременпм забранпм пбављаоа делатнпсти; да
нема блпкаду рашуна, ппреске дугпве или дугпве према прганизацијама спцијалнпг
псигураоа (Прилпг бр.6);
изјаву партнера на прпјекту;
изјаву да средства за реализацију пдпбренпг прпграма нису на други нашин већ
пбезбеђена(Прилпг бр. 9);
изјаву п неппстпјаоу сукпба интереса (Прилпг бр. 10)и
интерни акт п антикпрупцијскпј пплитици (Прилпг бр. 11).
Шлан 10.

Кпмплетна дпкументација се дпставља у затвпренпј кпверти на шијпј пплеђини се
навпде пснпвни ппдаци п ппднпсипцу пријаве.
Пријаве се предају на писарници Ппщтинске управе Нпва Варпщ, или
преппрушенпм ппщиљкпм са пбавезним навпђеоем адресе: "Ппщтинска управа Нпва
Варпщ - Кпмисији за расппделу средстава удружеоима, ул. Карађпрђева 32 , 31320 Нпва
Варпщ"
Hеблагпвремене пријаве неће се разматрати.
Шлан 11.

Избпр прпграма кпји ће се финансирати средствима бучета Ппщтине Нпва Варпщ (у
даљем тексту: бучет) врщи се применпм следећих критеријума:
1) референце прпграма: пбласт у кпјпј се реализује прпграм, дужина трајаоа
прпграма, брпј кприсника прпграма, мпгућнпст развијаоа прпграма и оегпва пдрживпст;
2) циљеви кпји се ппстижу: пбим задпвпљаваоа јавнпг интереса, степен
унапређеоа стаоа у пбласти у кпјпј се прпграм спрпвпди;
3) суфинансираое прпграма из других извпра: сппствених прихпда, бучета
Републике Србије, аутпнпмне ппкрајине или јединице лпкалне сампуправе, фпндпва
Еврппске уније, ппклпна, дпнација, легата, кредита и другп, у слушају недпстајућег дела
средстава за финансираое прпграма;
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4) закпнитпст и ефикаснпст кприщћеоа средстава и пдрживпст ранијих прпграма:
акп су раније кприщћена средства бучета, да ли су испуоене угпвпрне пбавезе.
Ближа мерила за избпр прпграма применпм критеријума из става 1. пвпг шлана,
кап и дппунске критеријуме кпји су специфишни за пдређену пбласт утврђује кпмисија.
У прилпгу пвпг правилника налази се Листа критеријума за рангираое предлпга
прпјеката/прпгрaма (Прилпг бр.7), кап и фпрма Угпвпра п финансираоу и суфинансираоу
прпјеката удружеоа грађана кпја делују на теритприји ппщтине Нпва Варпщ (Прилпг бр.8)
Шлан 12.
Кпмисија утврђује листу вредпваоа и рангираоа пријављених прпграма у рпку кпји
не мпже бити дужи пд 60 дана пд дана истека рпка за ппднпщеое пријаве и пбјављује је
на званишнпј интернет страници www.novavaros.rsи пгласним таблама ПУ Нпва Варпщ.
Листа из става 1. пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници
Ппщтинске управе Нпва Варпщ и на ппрталу е‒Управа.
Ушесници кпнкурса имају правп увида у ппднете пријаве и прилпжену
дпкументацију у рпку пд три радна дана пд дана пбјављиваоа листе из става 1. пвпг
шлана.
На листу из става 1. пвпг шлана ушесници кпнкурса имају правп пригпвпра у рпку пд
псам дана пд дана оенпг пбјављиваоа.
Пдлуку п пригпвпру, кпја мпра бити пбразлпжена, кпмисија дпнпси у рпку пд 15
дана пд дана оегпвпг пријема.
На пснпву предлпга пдлуке Кпмисије, у рпку пд 30 дана пд истека рпка за
ппднпщеое пријаве на кпнкурс, Председник ппщтине дпнпси Пдлуку п
финансираоу/суфинансираоу прпграма пд јавнпг интереса кпје реализују удружеоа и
кпји се финансирају из бучета ппщтине Нпва Варпщ са припритетима у дпдели
ппредељених средстава, а премс предлпженим прпјектима и прпграмима удружеоа.
Oдлука из става 6. пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници
www.novavaros.rs, пгласним таблама ПУ Нпва Варпщ, у лпкалним медијима, кап и на
ппрталу е‒Управа.
Шлан 13.
Пре пптписиваоа угпвпра, кприсници средстава имају пбавезу да у рпку пд 15 дана
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пд дана дпнпщеоа Пдлуке п финансираоу/суфинансираоу прпграма пд јавнпг интереса
кпје реализују удружеоа дпставе кпригпван бучет прпјекта, у складу са пдпбреним
средствима.
Шлан 14.
На пснпву Пдлуке из шлана 12.пвпг Правилника, и накпн дпстављаоа кпригпваних
бучета прпјеката Председник ппщтине Нпва Варпщ закљушује ппјединашне угпвпре п
финансираоу/суфинансираоу прпграма пд јавнпг интереса кпје реализују удружеоа
грађана и кпји се финансирају из бучета ппщтине Нпва Варпщ.
Угпвпрпм из претхпднпг става пвпг шлана утврђују се права, пбавезе и
пдгпвпрнпсти угпвпрних страна, нашин и рпк за пренпс пдпбрених средстава, рпк за
реализацију прпграма, пднпснп прпјеката, нашин извещтаваоа п реализацији прпграма
пднпснп прпјеката, кап и друга права и пбавезе угпвпрних страна.
Шлан 15.
Кприсник средстава је дужан да пре закљушеоа угпвпра п кприщћеоу
бесппвратних средстава птвпри ппсебан наменски рашун кпд Управе за трезпр, јер ће се
пренпс бучетских средстава врщити искљушивп прекп пвпг рашуна.
КПРИЩЋЕОЕ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕОЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРПГРАМА
Кприщћеое средстава
Шлан 16.
Средства кпја се, у складу са пвпм уредбпм, пдпбре за реализацију прпграма јесу
наменска средства и мпгу да се кпристе искљушивп за реализацију кпнкретнпг прпграма и
у складу са угпвпрпм кпји се закљушује између Ппщтине Нпва Варпщ и удружеоа.
Пренпс средстава из става 1. пвпг шлана врщи се у складу са прпписима кпјима се
уређује пренпс средстава и птвараое рашуна кприсника јавних средстава.
Угпвпрпм се уређују међуспбна права, пбавезе и пдгпвпрнпсти угпвпрних страна, а
нарпшитп: утврђен предмет прпграма, рпк у кпме се прпграм реализује, кпнкретне
пбавезе угпвпрних страна, изнпс средстава и нашин пбезбеђеоа и пренпса средстава,
инструменти пбезбеђеоа за слушај ненаменскпг трпщеоа средстава пбезбеђених за
реализацију прпграма, пднпснп за слушај неизврщеоа угпвпрне пбавезе ‒ предмета
прпграма и ппвраћај неутрпщених средстава.
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Кприсник средстава дужан је да пре склапаоа угпвпра Кпмисији дпстави изјаву да
средства за реализацију пдпбренпг прпграма нису на други нашин већ пбезбеђена кап и
изјаву п неппстпјаоу сукпба интереса и интерни акт п антикпрупцијскпј пплитици.
Праћеое реализације прпграма
Шлан 17.
Председник Ппщтине именује Кпмисију за праћеое и кпнтрплу реализације
финансираних прпјеката (у даоем тексту: кпмисија).
Кпмисија прати реализацију прпграма за кпји су пдпбрена средства у складу са
пвпм уредбпм.
Праћеое реализације прпграма пбухвата:
1) пбавезу удружеоа да пбавещтава надлежни прган п реализацији прпграма, у
рпкпвима пдређеним угпвпрпм;
2) прегледаое извещтаја пд стране надлежнпг пргана;
3) мпнитпринг ппсете представника надлежнпг пргана;
4) пбавезу удружеоа да пмпгући представницима надлежнпг пргана да изврще
увид у релевантну дпкументацију насталу у тпку реализације прпграма;
5) прикупљаое инфпрмација пд кприсника прпграма;
6) друге активнпсти предвиђене угпвпрпм.
Праћеое мпже пбухватити и ревизију пвлащћенпг ревизпра, укпликп је тп
предвиђенп кпнкурсним услпвима и угпвпрпм.
Удружеое пднпснп реализатпр прпграма је дужнп да кпмисији пмпгући праћеое
реализације прпграма.
Извещтаваое
Шлан 18.
Удружеое израђује перипдишне и заврщне наративне и финансијске извещтаје.
Перипдишни и заврщни наративни извещтај из става 1. пвпг шлана садржи: детаљан
ппис активнпсти и резултата реализације прпграма у пднпсу на планиране активнпсти
дефинисане угпвпрпм, какп би се мпгла изврщити прпцена успещнпсти пд стране
надлежнпг пргана и пбразлпжеое за свакп пдступаое пд прпграма и преглед
кпрективних мера шије се предузимаое планира пд стране кприсника средстава.
Перипдишни и заврщни финансијски извещтај из става 1. пвпг шлана садржи: приказ
бучета, кпји је саставни деп угпвпра, са прегледпм свих трпщкпва кпји су настали тпкпм
извещтајнпг перипда, кап и целпкупну дпкументацију кпја пправдава настале трпщкпве.
Удружеоа кпјима су дпдељена средства, дужна су да на крају бучетске гпдине
(најкасније дп 31.12.) ппднесуфинални гпдищои наративни и финансијски извещтај п
реализацији прпграма или прпјекта и дпставе дпказе п наменскпм кприщћеоу средстава.
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Кприсник кпји није дпставип извещтај из става 3 пвпг шлана, губи правп да кпнкурище за
расппделу средстава за прпјекте у следећпј бучетскпј гпдини.
Дпстављаое, прегледаое и прпцена извещтаја
Шлан 19.
Удружеое дпставља перипдишне и заврщне наративне и финансијске извещтаје у
рпкпвима предвиђеним закљушеним угпвпрпм.
Кпмисија прегледа и разматра извещтаје из става 1. пвпг шлана.
Прегледпм финансијских извещтаја Кпмисија утврђује да ли су бучетска средства
наменски кприщћена и да ли ппстпји рашунпвпдствена дпкументација кпја указује на
наменски утрпщак истих.
Плаћаоа и издаци кпји нису у складу са угпвпрним пбавезама и/или без
припадајуће рашунпвпдствене дпкументације неће бити признати, п шему се нпсилац
прпграма пбавещтава писаним путем.
Прегледпм наративнпг извещтаја кпмисија пстварује увид и врщи прпцену
квалитета и успещнпсти прпграма у смислу реализације ппстављених циљева.
П изврщенпј прпцени Кпмисија пбавещтава кприсника средстава.
Удружеое на захтев Кпмисије дпставља дппуну и дпдатнп пбјащоеое навпда
изнетих у извещтају у рпку пд псам дана пд пријема захтева ппщтине за дпставу дппуне
дпкументације.
Мпнитпринг ппсета
Шлан 20.
У циљу праћеоа реализације прпграма, надлежни прган мпже реализпвати
мпнитпринг ппсете.
Ппд мпнитпринг ппсетпм, у смислу пве уредбе, сматра се: ппсета удружеоу,
пдржаваое састанака пвлащћених представника надлежнпг пргана са пвлащћеним
представницима удружеоа, присуствп пдређеним дпгађајима и манифестацијама или
другим прпграмским активнпстима кпје удружеое спрпвпди у склппу реализације
прпграма.
Мпнитпринг ппсета мпже бити најављена или ненајављена.
За прпграме шије трајаое је дуже пд щест месеци и шија је вреднпст пдпбрених
средстава већа пд 500.000,00 динара, кап и прпграме кпји трају дуже пд гпдину дана,
Кпмисија реализује најмаое једну мпнитпринг ппсету у тпку трајаоа прпграма, пднпснп
најмаое једнпм гпдищое.
Извещтај п мпнитпринг ппсети
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Шлан 21.
Кпмисија израђује извещтај п мпнитпринг ппсети у рпку пд десет дана пд дана
спрпведене ппсете.
Ппред извещтаја из става 1. пвпг шлана Кпмисија мпже израдити и преппруке за
птклаоаое недпстатака и рпкпве за оихпву реализацију и упутити их кприснику
средстава.
Сукпб интереса кпд кприсника средстава
Шлан 22.
Удружеое ће предузети све пптребне мере у циљу избегаваоа сукпба интереса
приликпм кприщћеоа наменских средстава и пдмах пп сазнаоу пбавестити надлежни
прган п свим ситуацијама кпје представљају или би мпгле дпвести дп сукпба интереса, у
складу са закпнпм.
Сукпб интереса ппстпји у ситуацији у кпјпј је непристраснп изврщеое угпвпрних
пбавеза билп кпг лица везанпг угпвпрпм угрпженп збпг прилике да тп лице свпјпм
пдлукпм или другим активнпстима ушини ппгпднпст себи или са оим ппвезаним лицима
(шланпви ппрпдице: супружник или ванбрашни партнер, дете или рпдитељ), заппсленпм,
шлану удружеоа, а на щтету јавнпг интереса и тп у слушају ппрпдишне ппвезанпсти,
екпнпмских интереса или другпг заједнишкпг интереса са тим лицем.
Сваки сукпб интереса надлежни прган ппсебнп разматра и мпже пд удружеоа
затражити сва пптребна пбавещтеоа и дпкументацију.
У слушају утврђенпг ппстпјаоа сукпба интереса у спрпвпђеоу угпвпра, надлежни
прган ће затражити пд удружеоа да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 30 дана,
предузме пдгпварајуће мере.
Не сматра се сукпбпм интереса када кприсник средстава спрпвпди прпграм кпји је
усмерен на шланпве удружеоа кап кприснике прпграма кпји припадају спцијалнп
псетљивим групама или пспбама са инвалидитетпм.
Прерасппдела пдпбренпг изнпса средстава
Шлан 23.
Кприсник средстава, у изузетним ситуацијама, мпже да тражи сагласнпст пд
кпмисије ради прерасппделе средстава за реализацију планираних активнпсти у пквиру
пдпбренпг прпграма.
Захтевпм за прерасппделу средстава не мпже се тражити ппвећаое расхпда кпји се
пднпсе на људске ресурсе.
11

Прерасппдела средстава се мпже изврщити тек накпн дпбијаоа писмене
сагласнпсти или пптписиваоем анекса угпвпра са давапцем средстава.
Ппступаое у слушају неправилнпсти
Шлан 24.
Кпмисија пбавещтава кприсника средстава да ће ппкренути ппступак за раскид
угпвпра и ппвраћај средстава са припадајућпм каматпм укпликп су неправилнпсти такве
прирпде да пнемпгућавају надлежни прган да утврди да су дпдељена средства наменски
кприщћена, пднпснп акп утврди ненаменски утрпщак средстава.
Раскид угпвпра и ппвраћај средстава
Шлан 25.
Акп се приликпм праћеоа реализације прпграма утврди ненаменскп трпщеое
средстава надлежни прган дужан је да раскине угпвпр, захтева ппвраћај пренетих
средстава, пднпснп да активира инструменте пбезбеђеоа, а удружеое је дужнп да
средства врати са закпнскпм каматпм.

Извещтај надлежнпг пргана
Шлан 26.
Кпмисија изрaђује извeщтaj п реализпванпј финансијскпј ппдрщци прпграмима
удружеоа из бучетских средстава у претхпднпј календарскпј гпдини.
Извeщтaj из става 1. пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници
Ппщтинске управе Нпва Варпщ и на ппрталу е‒Управа.
Кпмисија мпже спрпвести анализу успещнпсти, квалитета и степена пстваренпсти
циљева прпграма за кпја су дпдељена средства на кпнкурсу за дпделу средстава, укпликп
пцени да би тп дпвелп дп унапређеоа стаоа у пдређенпј пбласти у кпјпј се кприсницима
дпдељују финансијска средства.

Пбјављиваое
Шлан 27.
Ппдаци и акти кпје Кпмисија, пбјављује на свпјпј званишнпј интернет страници и
ппрталу е‒Управa, мпрају се пбјавити и на пгласнпј табли Ппщтинске управе Нпва Варпщ.
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Шлан 28.
Пвај Правилник ступа на снагу данпм дпнпщеоа, а пбјавиће се у "Службенпм листу
ппщтине Нпва Варпщ".
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ
Брпј:06-32/14/218-02 пд 09.05.2018. гпдине

ПРЕДСЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ППЩТИНЕ
Никпла Јелић

Прилпг бр. 1: КПНКУРС
Кпмисија за расппређиваое бучетских средстава за дптације удружеоима грађана Ппщтинске
управе Нпва Варпщ, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима ("Службени гласник РС" брпј
51/2009 и 99/2011-др.закпни), Пдлуке п бучету ппщтине Нпва Варпщ за 20__.гпдину („Сл. лист
ппщтине Нпва Варпщ“ бр. _____), Правилника п нашину и критеријумима за избпр прпграма и
прпјеката кпја реализују удружеоа грађана и финансирају се из бучета ппщтине Нпва Варпщ брпj
_________ пд ________ гпдине и Пдлуке Скупщтине ппщтине ппщтине Нпва Варпщ, брпј ________
пд _________. гпдине, расписује

ЈАВНИ КПНКУРС
ЗА ДПДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ И СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И
ПРПЈЕКАТА УДРУЖЕОА ГРАЂАНА КПЈА ДЕЛУЈУ У ПБЛАСТИ __________ НА ТЕРИТПРИЈИ
ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ ЗА 20__. ГПДИНУ
I
Расписује се кпнкурс за дпделу бучетских средстава за финансираое и суфинансираое прпграма и
прпјеката удружеоа кпја делују на теритприји ппщтине Нпва Варпщ за 20__. гпдину.
На пснпву пвпг кпнкурса расппделиће се ________ ,00 динара, планираних за пве намене у бучету
за 20__. гпдину.
Средстава ће бити расппдељена за удружеоа грађана, кпја делују у пбласти:
-

Спцип-хуманитарнпг рада (укљушујући удружеоа пензипнера), у укупнпм изнпсу пд
......................... динара
Ппљппривреде (укљушујући удружеоа лпваца, рибплпваца, кинплпга), у укупнпм
изнпсу пд ......................... динара
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-

Прптивппжарне защтите, у укупнпм изнпсу пд ......................... динара
Културе, у укупнпм изнпсу пд ......................... динара
Защтите живптне средине, у укупнпм изнпсу пд ......................... динара

Изнпс пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених средстава. Ппщтина Нпва Варпщ
нема пбавезу да пптрпщи сва распплпжива средства за пву намену, а финансираће самп
квалитетне прпјекте кпји испуоавају дефинисане критеријуме.
Пппуоаваое пбразаца кпнкурсне дпкументације врщи се искљушивп у електрпнскпј фпрми, на
српскпм језику.
Удружеое мпже предати самп један предлпг прпграма или прпјекта, самп за једну пбласт из
јавнпг ппзива, пдн. не мпже истпвременп кпнкурисати за вище разлишитих пбласти нити са вище
прпграма или прпјеката у пквиру једне пбласти. Укпликп се некп удружеое ппјави са вище
разлишитих прпграма или прпјеката у пквиру једне или разлишитих пбласти (шлан 2. , пријаве неће
бити разматране.

II
Правп ушещћа на пвпм кпнкурсу за дпделу бучетских средстава имају удружеоа кпја
испуоавају следеће услпве:


да је удружеое регистрпванп у складу са Закпнпм п удружеоима ( „ Службени
гласник РС”, бр. 51/09);
 да је седищте удружеоа на теритприји ппщтине Нпва Варпщ или да прпграме и
прпјекте пд јавнпг интереса реализује на теритприји ппщтине Нпва Варпщ;
 кпје је директнп пдгпвпрнп за припрему и извпђеое прпјекта;
 да је удружеое ппднелп извещтај п реализацији прпграма/прпјекта и пправдалп
средства дпдељена у прпщлпгпдищоем кпнкурсу;
 да делпваое удружеоа није пплитишке прирпде;
 да у ппследое 2 гпдине правпснажнпм пдлукпм није кажоенп за прекрщај или
привредни преступ везан за делатнпст удружеоа;
 кпје није у ппступку ликвидације, стешајнпм ппступку или ппд привременпм
забранпм пбављаоа делатнпсти;
 кпје нема блпкаду рашуна, ппреске дугпве или дугпве према прганизацијама
спцијалнпг псигураоа.
Правп на ппднпщеое пријаве за финансираое или суфинансираое прпграма и прпјеката имају и
регипнална удружеоа, ппд услпвпм да реализују активнпсти пд јавнпг интереса за пптребе
грађана ппщтине Нпва Варпщ.
III
Припритет за дпделу средстава ће имати удружеоа кпја:
• распплажу капацитетима за реализацију прпграма или прпјеката;
• свпје прпграме рада усмеравају ка већем брпју кприсника;
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• имају виспк степен успещнпсти у реализпваоу прпграма и прпјеката;
• свпје прпграмске и прпјектне активнпсти базирају на усвпјеним стратещким дпкументима на
лпкалнпм и наципналнпм нивпу.
IV
Пбавезна кпнкурсна дпкументација ппднпсипца пријаве на јавни кпнкурс је следећа:
1. пппуоен пријавни пбразац на кпнкурс;
2. пппуоен пбразац предлпга прпграма/прпјекта:
3. пппуоен пбразац бучета прпграма/прпјекта;
4. пппуоен пбразац наративнпг бучета прпграма/прпјекта;
5. дпказ п ликвиднпсти удружеоа пднпснп извещтај п заврщнпм рашуну за претхпдну
гпдину за удружеоа пснпвана пре ппшетка текуће гпдине;
6. изјаву пвлащћенпг лица удружеоа ( пригинал), дату ппд материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, да делпваое удружеоа није пплитишке прирпде; да у ппследое 2 гпдине
правпснажнпм пдлукпм није кажоенп за прекрщај или привредни преступ везан за делатнпст
удружеоа; да није у ппступку ликвидације, стешајнпм ппступку или ппд привременпм забранпм
пбављаоа делатнпсти; да нема блпкаду рашуна, ппреске дугпве или дугпве према прганизацијама
спцијалнпг псигураоа.
7. изјава партнера на прпјекту.
8. изјаву да средства за реализацију пдпбренпг прпграма нису на други нашин већ
пбезбеђена
9. изјаву п неппстпјаоу сукпба интереса
10. интерни акт п антикпрупцијскпј пплитици
Неппхпдни пбрасци мпгу се преузети са интернет странице www.novavaros.rs или у Пдељеоу за
привреду и лпкални екпнпмски развпј ПУ Нпва Варпщ, канцеларија бр. 307 свакпг раднпг дана пд
08-15 шаспва.
Јавни кпнкурс је птвпрен пд _______ дп ________ 20__. гпдине.
V
Ппднпсипци предлпга мпрају све захтеване пбрасце да адекватнп пппуне, електрпнски, на
српскпм језику. Недпвпљнп инфпрмација пднпснп неиспуоаваое пбавезних ппља у прилпженим
пбрасцима дисквалификпваће предлпг из прпцеса пбраде и предлпг ће бити пдбијен.
Кпнкурсна дпкументација мпра бити ппднета у щтампанпм примерку свакпг дпкумента за пријаву.
Кпмплетна дпкументација се дпставља у затвпренпј кпверти на шијпј пплеђини се навпде пснпвни
ппдаци п ппднпсипцу пријаве.
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Пријаве се предају на писарници Ппщтинске управе Нпва Варпщ, или преппрушенпм ппщиљкпм са
пбавезним навпђеоем адресе: "Ппщтинска управа Нпва Варпщ - Кпмисији за расппделу бучетских
средстава за дптације удружеоима Ппщтинске управе Нпва Варпщ, ул. Карађпрђева 32, 31320
Нпва Варпщ"
Непптпуне и неблагпвремене пријаве неће се разматрати.
VI
Утврђиваоем испуоенпсти фпрмалних услпва кпнкурса, кпнкурсна кпмисија разматра пријаве у
складу са услпвима кпнкурса и пцеоује прпграме, пднпснп прпјекте, на пснпву следећих
критеријума:
1. квалитет прпјекта и усклађенпст са јавним ппзивпм;
2. дппринпс у развпју лпкалне заједнице;
3. ппдстицаое екпнпмскпг развпја на теритприји ппщтине Нпва Варпщ;
4. дппринпс пшуваоу живптне средине и пдрживпг развпја.
Ппднпсилац прпјекта се пбавезује да пд укупнпг бучета прпјекта, средства расппреди на следећи
нашин:
- дп 20% за људске ресурсе пдн. лица ангажпвана на прпјекту (изузев у слушају када је
прпгрампм и прпјектпм предвиђена надпкнада за пбављаое неке активнпсти пд изузетнпг знашаја
за щиру заједницу)
- дп 10% за путне трпщкпве (укљушујући трпщкпве превпза и дневнице)
- прекп 60% за директне прпјектне активнпсти и набавку пдгпварајуће ппреме/дпбара
На интернет страници www.novavaros.rs налази се Листа критеријума за рангираое предлпга
прпјеката/прпграма.
VII
Кпмисија утврђује листу вредпваоа и рангираоа пријављених прпграма у рпку кпји не мпже бити
дужи пд 60 дана пд дана истека рпка за ппднпщеое пријаве и пбјављује је на званишнпј интернет
страници www.novavaros.rs и пгласним таблама ПУ Нпва Варпщ.
Листа из става 1. пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници Ппщтинске управе Нпва
Варпщ и на ппрталу е‒Управа.
Ушесници кпнкурса имају правп увида у ппднете пријаве и прилпжену дпкументацију у
рпку пд три радна дана пд дана пбјављиваоа листе из става 1. пвпг шлана.
На листу из става 1. пвпг шлана ушесници кпнкурса имају правп пригпвпра у рпку пд псам
дана пд дана оенпг пбјављиваоа.
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Пдлуку п пригпвпру, кпја мпра бити пбразлпжена, кпмисија дпнпси у рпку пд 15 дана пд
дана оегпвпг пријема.
Пдлуку п избпру прпграма кпмисија дпнпси у рпку пд 30 дана пд дана истека рпка за
ппднпщеое пригпвпра.
Oдлука из става 6. пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници
www.novavaros.rs, пгласним таблама ПУ Нпва Варпщ, у лпкалним медијима, кап и на ппрталу
е‒Управа.
Пре пптписиваоа угпвпра, кприсници средстава имају пбавезу да у рпку пд 15 дана пд дана
дпнпщеоа Пдлуке п финансираоу/суфинансираоу прпграма пд јавнпг интереса кпје реализују
удружеоа дпставе кпригпван бучет прпјекта, у складу са пдпбреним средствима.
На пснпву Пдлуке из шлана 12. пвпг Правилника, и накпн дпстављаоа кпригпваних бучета
прпјеката Председник ппщтине Нпва Варпщ закљушује ппјединашне угпвпре п
финансираоу/суфинансираоу прпграма пд јавнпг интереса кпје реализују удружеоа грађана и
кпји се финансирају из бучета ппщтине Нпва Варпщ.
Кприсник средстава је дужан да пре закљушеоа угпвпра п кприщћеоу бесппвратних средстава
птвпри ппсебан наменски рашун кпд Управе за трезпр, јер ће се пренпс бучетских средстава
врщити искљушивп прекп пвпг рашуна.
Угпвпрпм из претхпднпг става пвпг шлана утврђују се права, пбавезе и пдгпвпрнпсти угпвпрних
страна, нашин и рпк за пренпс пдпбрених средстава, рпк за реализацију прпграма, пднпснп
прпјеката, нашин извещтаваоа п реализацији прпграма пднпснп прпјеката, кап и друга права и
пбавезе угпвпрних страна.
Председник Ппщтине именује Кпмисију за праћеое и кпнтрплу реализације финансираних
прпјеката (у даоем тексту: кпмисија).
Кпмисија прати реализацију прпграма за кпји су пдпбрена средства у складу са пвпм уредбпм.
Праћеое мпже пбухватити и ревизију пвлащћенпг ревизпра, укпликп је тп предвиђенп
кпнкурсним услпвима и угпвпрпм.
Удружеое пднпснп реализатпр прпграма је дужнп да кпмисији пмпгући праћеое реализације
прпграма.
Удружеое израђује перипдишне и заврщне наративне и финансијске извещтаје.
Перипдишни и заврщни наративни извещтај из става 1. пвпг шлана садржи: детаљан ппис
активнпсти и резултата реализације прпграма у пднпсу на планиране активнпсти дефинисане
угпвпрпм, какп би се мпгла изврщити прпцена успещнпсти пд стране надлежнпг пргана и
пбразлпжеое за свакп пдступаое пд прпграма и преглед кпрективних мера шије се предузимаое
планира пд стране кприсника средстава.
Перипдишни и заврщни финансијски извещтај из става 1. пвпг шлана садржи: приказ бучета, кпји је
саставни деп угпвпра, са прегледпм свих трпщкпва кпји су настали тпкпм извещтајнпг перипда,
кап и целпкупну дпкументацију кпја пправдава настале трпщкпве.
Удружеоа кпјима су дпдељена средства, дужна су да на крају бучетске гпдине
(најкасније дп 31.12.) ппднесу финални гпдищои наративни и финансијски извещтај п реализацији
прпграма или прпјекта и дпставе дпказе п наменскпм кприщћеоу средстава.
Кприсник кпји није дпставип извещтај из става 3 пвпг шлана, губи правп да кпнкурище за
расппделу средстава за прпјекте у следећпј бучетскпј гпдини.
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За све ближе инфпрмације ппгледајте јавни кпнкурс на интернет страници www.novavaros.rs или
се пбратите Пдељеоу за привреду и лпкални екпнпмски развпј ПУ Нпва Варпщ, канцеларија бр.
307 свакпг раднпг дана пд 08-15 шаспва.

Кпмисија за расппделу средстава удружеоима

Прилпг бр. 2
ПБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
ЗА
УШЕЩЋЕ
НА
КПНКУРСУ
ЗА
ДПДЕЛУ
БУЧЕТСКИХ
СРЕДСТАВА
ЗА
ФИНАНСИРАОЕ/СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И ПРПЈЕКАТА УДРУЖЕОА ГРАЂАНА КПЈА ДЕЛУЈУ У
ПБЛАСТИ __________ НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ ЗА 20__. ГПДИНУ

Евиденципни брпј*:
Датум пријема пријаве*:
(*  Пппуоава Писарница, Општинска управа Општине Нпва Варпш)
Пбласт за кпју удружеое кпнкурище:

1. Спцип-хуманитарнпг рада (укљушујући удружеоа пензипнера)
2. Ппљппривреде (укљушујући удружеоа лпваца, рибплпваца, кинплпга, прптивградне
защтите)
3. Прптивппжарне защтите
4. Културе
5. Защтите живптне средине
Ппдаци п ппднпсипцу пријаве:
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1.
Пун назив нпсипца прпграма или прпјекта
2.
3.

Матишни брпј
Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ)
Седищте и адреса

4.

5.
6.
7.
8.

местп:
ппщтина:
улица и брпј:
Кпнтакт-телефпн
Интернет презентација
Електрпнска ппщта
Име и презиме лица пвлащћенпг за заступаое

Ппдаци п прпграму или прпјекту:
9.

Назив прпграма или прпјекта кпјим удружеоеппднпсилац кпнкурище:
Пбласт за кпју удружеое-ппднпсилац кпнкурище
10.
наведеним прпјектпм/прпгрампм ( према ппзиву из
кпнкурса):
11.
Циљ прпграма или прпјекта:
12. Перипд реализације прпграма/прпјекта:
(навести датум ппшетка и заврщетка)
13.
Циљна група кпјпј је прпјекат намеоен:
14. Укупна средстава пптребна за реализацију прпграма
или прпјекта
15. Сппствена средства удружеоа-ппднпсипца
планирана за реализацију прпграма или прпјекта:
16. Изнпс тражених средстава из бучета Ппщтине Нпва
Варпщ
17. Кпнтакт-пспба за реализацију прпграма или прпјекта
(име, презиме и функција)
18.
Телефпн лица за кпнтакт
19.

Електрпнска ппщта лица за кпнтакт
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Кап пптписани пвлащћени представник ппднпсипца кпнкурса изјављујем да сам уппзнат п следећем:
- накпн дпнпщеоа Пдлуке п пдпбраваоу средстава, а пре пптписиваоа Угпвпра са Ппщтинпм Нпва
Варпщ, ппднпсилац кпме су средства пдпбрена дужан је да прилпжи дпказ п птвараоу ппсебнпг
наменскпг рашуна кпд Управе за трезпр на кпји ће бити пренета средства, према Угпвпру и Пдлуци
- да ће сппственп ушещће уплатити на наменски рашун кпд Управе за трезпр пре ппшетка реализације
прпјектних активнпсти
- да ће надлежнo Пдељеое за ппслпве бучета и финансија Ппщтинске управе ппщтине Нпва Варпщ
пренети дпдељена средства на рашун кприсника у складу са динамикпм прилива средстава у бучет
ппщтине на пснпву налпга за пренпс Председника ппщтине и претхпднп пптписанпг Угпвпра,
- да је кприсник дужан да средства кпристи искљушивп за намену за кпје су пна дпдељена, а неутрпщена
средства да врати у кприст бучета ппщтине,
- да је кприсник средстава у пбавези да на свпјим ппзивницама, брпщурама и псталпм щтампанпм
материјалу, или на други пдгпварајући нашин, пбјави да је у финансираоу ушествпвала Ппщтина Нпва
Варпщ,
- да је кприсник средстава у пбавези да најкасније дп 31.12.....гпдине ппднесе Кпмисија за праћеое
реализације финансираних прпјеката и кпнтрплу оихпве реализације, Извещтај п наменски
утрпщеним средствима, са пдгпварајућпм дпкументацијпм,
- да ће у слушају сумое да дпдељена средства нису наменски кприщћена, Председник ппщтине
ппкренути ппступак пред надлежним прганима, ради кпнтрпле закпнитпг и наменскпг кприщћеоа
средстава,
- да укпликп се утврди, да се дпдељена средства нису наменски кпристила, пријаве тих апликанатаппднпсипца неће се за перипд пд наредне 3 гпдине узимати у разматраое приликпм оихпвпг ушещћа на
кпнкурсу за дпделу средстава.

У ____________________,
__________________20__. гпдине

М. П.

__________________________________________________________
(свпјерушни пптпис пвлащћенпг представника удружеоа-ппднпсипца

Прилпг бр. 3

ПБРАЗАЦ ПРЕДЛПГА ПРПЈЕКТА ИЛИ ПРПГРАМА
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ЗА УШЕЩЋЕ НА КПНКУРСУ ЗА ДПДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ/
СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И ПРПЈЕКАТА УДРУЖЕОА ГРАЂАНА KOJA ДЕЛУЈУ У ПБЛАСТИ
___________ НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ ЗА 20___. ГПДИНУ
АНЕКС 1
ПБРАЗАЦ ЗА ПИСАОЕ ПРЕДЛПГА ПРПЈЕКТА ИЛИ ПРПГРАМА
Назив удружеоа-ппднпсипца
предлпга прпјекта/прпграма
Назив прпјекта

Евиденципни брпј*:
Датум пријема предлпга*:
(*  Пппуоава Писарница, Општинска управа Општине Нпва Варпш)

I ПСНПВНИ ППДАЦИ П УДРУЖЕОУ ППДНПСИПЦУ ПРЕДЛПГА ПРПЈЕКТА/ПРПГРАМА
1. 1 Удружеое кпје предлаже прпјекат: (пптенцијални кприсник средстава и нпсилац прпјекта)
Пунп име удружеоа (какп је наведенп у
дпкументу п регистрацији):
Службена адреса:
Телефпн / факс:
e-mail адреса:
Кпнтакт-пспба (име, презиме, функција у
прганизацији и мпбилни телефпн):

1.2 Назив прпјекта: (фпрмулисан такп да даје јасну слику п пбиму и циљу прпјекта, требалп би да
буде кпнцизан)

1.3 Наведите пбласт за кпју удружеое - ппднпсилац кпнкурище наведеним прпјектпм /
прпгрампм: (према ппзиву из кпнкурса)

1.4 Лпкација на кпјпј се пдвијају прпјектне активнпсти: (Један прпјекат мпже да се пдвија на
вище лпкација. Наведите назив насеља, села, града, градпва, пкруга.)
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1.5 Кратак ппис прпјекта: Кратак ппис прпјекта (Пва секција представља кратак преглед прпјекта.
Ппжељна дужина је дп ппла стране)

1.6 Ппзадина прпблема / Анализа тренутне ситуације / Пправданпст прпјекта (Украткп пбјасните
ситуацију и ппстпјеће прпблеме у пбласти/има кпје прпјекат ппкущава да рещи, оихпве узрпке,
кап и ппследице укпликп се нищта не уради на рещаваоу прпблема. Максималнп једна страна):

1.7 Стратещка и правна пснпва за прпјекат / Пправданпст прпјекта: Ппвезанпст са наципналним
и лпкалним стратещким дпкументима

1.8 Кприсници прпјекта
1.8.1 Структура кприсника:
(Унесите називе група кприсника прпјекта и оихпв брпј)
Директни кприсници
Индиректни кприсници
(прганизације/ппјединци кпји ће неппсреднп
(прганизације/ппјединци кпји ће ппсреднп
псетити резултате прпјекта у тпку и накпн
псетити резултате прпјекта накпн
реализације прпјектних активнпсти)
реализације прпјектних активнпсти)
1.
1.
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2.

2.

3. итд.

3. итд.

1.8.2 Пбјасните пптребе кприсника и какп ће их прпјекат задпвпљити:

1.9 Ппщти циљ прпјекта:
(Oпщти циљ прojeктa oбjaщоaвa зaщтo je oн вaжaн зa друщтвo, у смислу дугoрoшних кoристи зa
директне и индиректне кприснике. Oн тaкoђe пoкaзуjе кaкo сe прojeкaт уклaпa у дугпрпшне
планпве/стратегије друщтвене заједнице и пргизације. Oпщти циљ сe нeћe дoстићи сaмo
прojeктoм, oн ћe сaмo дaти дoпринoс дoстизaоу ппщтег циља, а за пствареое ппщтег циља ћe
бити пoтрeбaн дoпринoс и других прojeкaтa.)

1.10 Ппсебан циљ прпјекта:
(Ппсебни циљ прojeктa трeбa дa сe oднoси нa сущтниски прoблeм кпји ће се рещити реализацијпм
активнпсти прпјекта. Тп је циљ кojи трeбa дoстићи дп краја имплeмeнтaциjе прojeктa али кпји
дпнпси и пдрживу кприст за кприснике.)

1.11 Резултати прпјекта:
(Прикажите резултате прпјекта кпјима се пстварују оегпви циљеви, кап и тп на пснпву кпјих ћете
ппказатеља (индикатпра) успеха те резултате мерити. Зa сваки резултат пптребнп је навести
индикатпр. Укпликп је пптребнп, дпдајте нпве редпве у табелу.)
Резултати
Индикатпри резултата (ппказатељи успеха)
1.
1.

2.

2.

3.

3.
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4.

4.

5.

5.

6. итд.

6. итд.

1.12 Групе активнпсти:
(Акп је пптребнп, прпщирите табелу!)
Групе активнпсти (у
1, 2. итд. унесите
називе група
активнпсти, а у 1.1,
1.2 итд. називе
ппјединашних
активнпсти)

Месеци1
(У кплпне за пдгпварајуће месеце у кпјима
предвиђате реализацију прпјектних активнпсти треба
уписати „Х”.)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Прганизација
кпја реализује
активнпст
(нпсилац
прпјекта или
партнер –
наведите име
прганизације, не
ппјединца.)

IX

1.
1.1
1.2
1.3 итд.
2. итд.
2.1 итд.

1

Брпј кплпна кпје су предвиђене за месеце реализације прпјекта пптребнп је ускладити с најдужим трајаоем прпјекта,
према јавнпм ппзиву / кпнкурсу.
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1.13 Пбразлпжите какп ћете спрпвпдити сваку пд наведених група активнпсти, наведите оихпв
садржај, метпдику и лпгику ппвезанпсти са резултатима и циљевима прпјекта:

1.14 Пдрживпст:
(У највище 10 редпва наведите мпгућнпсти наставка прпјектне активнпсти ппсле престанка
ппдрщке лпкалне сампуправе.)

2. ПСПБЉЕ АНГАЖПВАНП НА ПРПЈЕКТУ
(Набрпјте све пспбе кпје ће ушествпвати у прпјекту и детаљнп пбјасните улпгу сваке пд оих и оене
кљушне квалификације.) Наппмена: Ангажпваое пспба на прпјекту врщи се у складу са Закпнпм
п раду, пднпснп Закпнпм п јавним набавкама.
Име и презиме
Функција у прпјектнпм тиму
Квалификације (навести
фпрмалнп пбразпваое, дпдатне
едукације итд.)

3. КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВЉАОЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРПЈЕКТА
3.1. Ресурси:
(Мплимп вас да детаљнп прикажете разлишите ресурсе кпјима распплаже ваща прганизација у
прптекпм перипду.)
Гпдина Укупан
Главни
Прпценат ушещћа
бучет
финансијери
у целпкупнпм
Гпдищои бучет у претхпдне три
бучету
гпдине (за сваку гпдину, где је мпгуће, 2017.
наведите ппјединашнп и имена главних
финансијера и прпценат оихпвпг
2016.
дппринпса у укупнпм гпдищоем
бучету.)
2015.
Раднп местп

Брпј заппслених

Брпј сталнп и привременп заппслених
у ващпј прганизацији пп категпријама
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(нпр. струшни радници, рашунпвпђа;
назнашите оихпва радна места)

Ппрема и прпстпрни капацитети
Пстали релевантни ресурси (нпр.
вплпнтери, сараднишке прганизације)

4. ПАРТНЕРСКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ (акп је планиранп да се прпјекат реализује у партнерству са
другпм прганизацијпм)
4.1. Пснпвни ппдаци п партнерскпј прганизацији:
(Дпдајте ппсебну табелу за сваку партнерску прганизацију.)
Пунп име прганизације (какп је наведенп у
дпкументу п регистрацији)
Правни статус прганизације
Службена адреса
Телефпн / факс
И-мејл адреса
Кпнтакт пспба (име, презиме и функција у
прганизацији)
4.2. Са кпјим ресурсима, искуствима и надлежнпстима ппјединашни партнери улазе у
партнерствп?
(Наведите траженп за све партнере.)

4.3. На кпји ће се нашин прпјектнп партнерствп кппрдинисати?
(Пбразлпжите у највище пет редпва.)

4. ПРИКАЗ БУЧЕТA
За детаљан приказ бучета кпристите табелу из прилпга.
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Укупни трпщкпви прпјекта

Изнпс кпји се тражи пд лпкалне
сампуправе

Дин.

Дин.

Прпценат изнпса кпји се
тражи пд лпкалне
сампуправе у укупним
трпщкпвима прпјекта
%

Прилпг бр. 4
Табеларни приказ бучета прпјекта ______________________________________________________
назив прпјекта

Трпщкпви

1. Људски рeсурси
1.1 Плaтe (брутo изнoси, лoкaлнo oсoбљe)
1.1.1 Teхнишкo
1.1.2 Aдминистрaтивнo/ прaтeћe oсoбљe
1.2 Плaтe (брутo изнoси)
1.3 Днeвницe зa путoвaоa

брпј
јединица
јединица

цена
јединице у
РСД

Трпщкпви
у РСД

месешнп
месешнп
месешнп

0,00
0,00
0,00
0,00

1.3.2 Лoкaлни трaнспoрт (oсoбљe aнгaжoвaнo зa
прojeкaт)

дневнп

0,00
0,00
0,00

Meђузбир Људски Рeсурси
2. Путoвaоe
2.2 Лoкaлни трaнспoрт
Meђузбир Путoвaоe

0,00
0,00
0,00

месешнп

3. Oпрeмa и мaтeриjaл
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.2 Нaмeщтaj, кoмпjутeрскa oпрeмa
3.3 Ппрeмa, мaщинe, алати ( пснпвна трајна дпбра)
3.4 Oстaлo (нaвeдитe щтa)
Meђузбир Oпрeмa и мaтeриjaл
4. Лoкaлнa кaнцeлaриja/Tрoщкoви прojeктa
4.1 Tрoщкoви вoзилa
4.2 Изнajмљивaоe кaнцeлaриje

месешнп
месешнп

0,00
0,00
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4.3 Пoтрoщнa рoбa - кaнцeлaриjски мaтeриjaл
4.4 Oстaлe услугe (тeл/фax, струja/грejaоe, oдржaвaоe)
Meђузбир Лoкaлнa кaнцeлaриja/Tрoшкoви прojeктa
5. Oстaли трoщкoви/услугe

месешнп
месешнп

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
Meђузбир Oстaли трoшкoви/услугe

0,00

6. Укупни трoщкoви прojeктa (1-5)

0,00

Извпри финансираоа (А+Б=6)
А. Изнпс кпји се тражи пд лпкалне сампуправе
Б. Сппственп ушещће апликанта/партнера

РСД

%
#DIV/0!
#DIV/0!

Местп и датум:
__________________________

_________________________________
Пптпис пдгпвпрнпг лица

Прилпг бр. 5
НАРАТИВНИ БУЧЕТ - УДРУЖЕОА
Бучет прпјекта - НАЗИВ ПРПЈЕКТА

Трпщкпви

НАРАТИВНП ПБЈАЩОЕОЕ БУЧЕТА ПРПЈЕКТА
Ппищите защтп је бащ пва врста трпщкпва неппхпдна за
реализацију прпјекта. Пбјасните и нашин утврђиваоа
изнпса трпщкпва (предрашуни, кап прилпг апликацији, нису
пбавезни, али су ппжељни).

1. Људски ресурси

2. Трансппрт
3. Опрема и материјал
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4. Лпкална канцеларија/Трпшкпви
прпјекта
5. Остали трпшкпви/услуге

Местп и датум:
_______________________________

______________________________________
Пптпис пдгпвпрнпг лица

Прилпг бр.6
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПВЛАЩЋЕНПГ ЛИЦА УДРУЖЕОА
ЗА УШЕЩЋЕ НА КПНКУРСУ ЗА ДПДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ/
СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И ПРПЈЕКАТА УДРУЖЕОА КПЈА ДЕЛУЈУ ПБЛАСТИ ___________ НА
ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ ЗА 20__. ГПДИНУ
Назив удружеоа-ппднпсипца
предлпга прпјекта/прпграма
Назив прпјекта

Кап пптписани пвлащћени представник ппднпсипца кпнкурса изјављујем:





да делпваое Удружеоа није пплитишке прирпде;
да у ппследое 2 гпдине правпснажнпм пдлукпм Удружеое није кажоенп за прекрщај или
привредни преступ везан за делатнпст удружеоа;
да Удружеое није у ппступку ликвидације, стешајнпм ппступку или ппд привременпм забранпм
пбављаоа делатнпсти;
да Удружеое нема блпкаду рашуна, ппреске дугпве или дугпве према прганизацијама спцијалнпг
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псигураоа.

У ____________________,
___________20__. гпдине

М. П.

__________________________________________________________
(свпјерушни пптпис пвлащћенпг представника удружеоа)

Прилпг бр. 7.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПЦЕНУ ПРЕДЛПГА ПРПЈЕКАТА
Административна прпвера пријаве на кпнкурс ппдразумева, према јавнпм кпнкурсу дефинисанп:
1. Исппщтпван рпк за ппднпщеое предлпга прпјекта/прпграма
2. Кпмплетна пријава са свпм пратећпм дпкументацијпм у траженпј фпрми
Приликпм прпцене пристиглих предлпга прпјекта, кпмисија ће кпристити утврђене критеријуме и
листе бпдпваоа на пснпву кпјих се рангирају пријаве:
КРИТЕРИЈУМ
Закпнитпст и ефикаснпст кприщћеоа средстава кпја се пгледа у прпвери да ли су
раније кприщћена бучетска средства за финансираое активнпсти удружеоа и акп
јесу, да ли су испуоене угпвпрне пбавезе
Усклађенпст прпграма/прпјекта са СПР Ппщтине Нпва Варпщ
Капацитет прпјекта - квалитет прпјектне идеје, дппринпс реализацији предмета
јавнпг кпнкурса, ппбпљщаоу квалитета живпта грађана Нпве Варпщи и целпвитпм
рещаваоу пдређенпг прпблема. Усклађенпст планираних активнпсти с циљевима
и пшекиваним резултатима и циљнпм группм
Циљна група и кприсници – брпј и велишина циљне групе, директних и
индиректних кприсника укљушних у реализацију прпјекта/прпграма

БРПЈ ППЕНА
5

5
20

5

30

Инпвативнпст прпјектне идеје
Разрађенпст и извпдљивпст плана реализације прпграма или прпјекта
У кпјпј мери ће активнпсти предвиђене прпјектпм имати кпнкретан утицај на
циљне групе
Развпјна, институципнална и финансијска пдрживпст прпјекта
Знашај прпмене кпја се пшекује накпн примене прпјекта
Екпнпмска пправданпст предлпга бучета у пднпсу на циљ и прпјектне активнпсти
Прецизнп и детаљнп приказан наративни бучет прпјекта кпји пбјащоава
усклађенпст предвиђенпг трпщка са прпјектним активнпстима
Прпмпција, тп јест публицитет кпји се пгледа у нашину инфпрмисаоа циљне групе
и щире јавнпсти п прпграму или прпјекту
УКУПНП:

5
10
10
10
10
10
5
5
100

Прилпг бр. 8
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ:
ДАТУМ:
НОВА ВАРОШ
На основу члана 9 Одлуке
о буџету
општине Нова Варош за ................... годину ( Сл. лист општине Нова Варош бр. 26/2016),
НОВА
ВАРОШ
Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката која реализују удружења грађана и финансирају се из
буџета општине Нова Варош број__________, Јавног конкурса за доделу буџетских средстава за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из области .......................... која делују на територији општине Нова
Варош за ...............................годину, објављеног у .................................... и на www.novavaros.rs ......................................... године,
члана 68 Статута општине Нова Варош ("Сл.лист општине Нова Варош", бр.10/2008), закључује се

УГОВОР
о финансирању/ суфинансирању пројеката удружења грађана која делују на територији
општине Нова Варош из области ............................... за .................................... годину
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између уговорних страна:

1. ОПШТИНА НОВА ВАРОШ, Улица Карађорђева бр.32, матични број 07239009, шифра
делатности 84-11, ПИБ 101068631, коју заступа председник општине Нова Варош Радосав
Васиљевић ( у даљем тексту: Давалац средстава), с једне стране,
и
2. Удружење ………………………., адреса: .............................., 31320 Нова Варош, матични
број: ............................., ПИБ: .......................... (даље у тексту: Корисник средстава), које
заступа ................................., ЈМБГ .............................., са друге стране,
Члан 1.
Предмет овог уговора јесте регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна ради
спровођења пројекта „.......................................................“, за који су додељена средства на основу
Јавног конкурса за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката удружења грађана из области ................................. која делују на територији општине
Нова Варош за .................. годину објављеног у ......................................... и на www.novavaros.rs
....................................... године за спровођење програма од јавног интереса.
Овај уговор се закључује у функцији подстицаја пројектних активности пројекта
“ ………………………………………………….” .
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања даваоца средстава и корисника средстава.
Члан 2.
Давалац средстава се обавезује да ће на име распоређених средстава опредељених
Одлуком о буџету општине Нова Варош за .................................. годину, у складу са финансијским
планом и програмом, преносити средства по потреби у годишњем износу ...................................
динара, .................. - Општинска управа, функција ............................, позиција .........., економска
класификација ...................... – Дотације осталим удружењима грађана, на основу писменог захтева
корисника средстава, а по Закључку председника општине.
Члан 3.
Корисник средстава је дужан да пре закључења уговора о коришћењу бесповратних средстава
отвори посебан наменски рачун код Управе за трезор, јер ће се пренос буџетских средстава
вршити искључиво преко овог рачуна.
Давалац средстава обавезује се да средства из члана 2. овог Уговора сходно писменим захтевима
корисника и по Закључку председника општине уплаћује на посебни наменски рачун код Управе
за трезор: .................................. .
Корисник средстава дужан је да уплати сосптвено учешће према одобреном буџету пројекта (
Прилог бр.1) на исти наменски рачун из става 2 овог члана.
Давалац средстава има право да, у случају немогућности плаћања према захтевима корисника, а из
разлога који не зависе од Даваоца средстава плаћање изврши након престанка насталих
објективних околности, и то у најкраћем року.
Члан 4.
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Корисник средстава у обавези је да реализује пројектне активности и све финансијске трансакције
везане за реализацију пројекaта у периоду који је дефинисан у одобреном буџету пројекта (
Прилог бр.1).
Члан 5.
Давалац средстава именује Комисију за праћење и контролу реализације финансираних пројеката.
Корисник средстава има обавезу да се о наменском трошењу средстава из члана 2 овог уговора
стара на начин који подразумева њихово коришћење у функцији реализације пројектних
активности, а у складу са одобреним буџетом пројеката ( Прилог бр.1).
Корисник средстава има обавезу да одмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана од сазнања, обавести
Даваоца средстава о ненаменском трошењу средстава из члана 2 овог уговора, или другој
околности од утицаја на остваривање сврхе уговарања.

Члан 6.
Корисник средстава дужан је да достави Комисији из члана 5 став 1, финални годишњи извештај
након реализације пројекта најкасније до 31.12. ................године. Корисник средстава дужан је да у
финалном годишњем извештају достави комплетан финансијски извештај заједно са
наративним извештајем о реализацији средстава додељених од стране Даваоаца средстава и
сопствених средстава, сходно одобреном буџету пројеката из Прилога бр.1 овог Уговора.
Уз извештаје се обавезно доставља копија комплетне рачуноводствене документације о
укупно утрошеним средствима, као и докази о реализацији додељених средстава и
сопствених средстава сходно ставу 1 овог члана (сва плаћања морају се вршити преко
рачуна).
Корисник средстава дужан је да по завршетку пројекта и достављању завршног извештаја, у року
од 30 дана, изврши повраћај средстава која нису оправдана по одобреном пројекту.
Члан 7.
Давалац средстава дужан је да донесе Закључак о усвајању/неусвајању финалног годишњег
извештаја из става 1 овог члана Кориснику средстава, у року од 15 дана од дана достављања
извештаја Комисије.
Члан 8.
Корисник средстава дужан је да у сваком тренутку, на захтев Даваоца средстава омогући контролу
реализације пројекта, све додатне садржајне и административне информације о пројекту, као и сву
финансијску документацију везану за спровођење пројекта.
У случају неизвршења обавеза, давања неистинитих података, ненаменског трошења средстава
или неиспуњавања одредби овог Уговора у предвиђеним роковима, Давалац средстава има право
да раскине уговор за суфинансирање, те да затражи повраћај средстава са припадајућом законском
затезном каматом у складу са добијеном инструкцијом органа локалне самоуправе.
Члан 9.
Корисник средстава обавезан је да током спровођења пројекта, на јасан и недвосмислен начин,
наводи да се пројекат суфинансира из буџета општине Нова Варош, и то на следећи начин:
(а) визуелно, коришћењем грба општине Нова Варош и
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(б) текстуално, ћириличним писмом, јасно видљиво и уочљиво–Општина Нова Варош.
Корисник средстава дужан је да Даваоцу средстава достави предлог промотивних материјала и
публикација на потврду пре објављивања и штампања.
Корисник средстава у обавези је да у публикацијама које су део пројекта наводи сегмент о
одрицању од одговорности за његов садржај, и то на следећи начин: „Ставови изражени у овим
публикацијама искључива су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно
званичан став општине Нова Варош“.
Члан 10.
За потребе представљања и промоције пројеката у земљи и иностранству, корисник средстава
пружиће Даваоцу средстава, без надокнаде, на некомерцијално коришћење, информације о
пројекту суфинансираном средствима Даваоца средстава.
Док пројекат траје, корисник средстава дужан је да Даваоцу средстава доставља све пресматеријале, публикације, најаве и саопштења, као и фотографије и материјале с јавних наступа у
вези с промоцијом и реализацијом пројекта.
У оквиру завршног извештаја, корисник средстава обавезан је да достави Даваоцу средстава по два
примерка и узорак прес-клипинга, електронских и штампаних публикација, промотивног
материјала и визуелног идентитета који је изграђен и коришћен у склопу промоције пројекта.
Члан 11.
У случају престанка рада удружења, целокупна опрема набављена у оквиру овог пројекта прелази
у власништво Општине Нова Варош. Набављена опрема мора бити укњижена на удружење и
евидентирана у књизи основних средстава, а доказ о томе предат Комисији приликом правдања
средстава.
Опрема удружења, не сме се отуђити најмање 3 године, након завршетка пројекта. У супротном
сматраће се да су средства одобрена из Буџета општине ненаменски искоришћена и Општина ће
тражити повраћај целокупног износа свог суфинансирања, са припадајућом законском каматом.
Члан 12.
Корисник средстава дужан је да лицима која су овлашћена од стране Даваоца средстава омогући
увид у реализацију пројекта у било ком моменту док пројекат траје, што подразумева стављање на
располагање свих потребних информација, документације и образложења у вези са пројектом.
Члан 13.
Уговор може престати у следећим случајевима:
1. Једностраним раскидом, простом изјавом воље Даваоца средстава у следећим случајевима:
– уколико Давалац средстава јасно, образложено и недвосмислено утврди да се пројекат не
спроводи у складу са овим уговором на основу активности и одобреним буџетом пројекта из члана
1. овог Уговора;
– уколико Корисник средстава не поступа у складу с било којим чланом овог уговора.
2. Писменим споразумом уговорних страна.
Члан 14.
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У случају једностраног раскида овог уговора, корисник средстава дужан је да изврши повраћај
целокупног износа додељених средстава из члана 2 овог уговора.
У случају споразумног раскида Уговора, њиме ће се дефинисати међусобна права и обавезе у
погледу повраћаја додељених средстава.
У случају да корисник средстава не поштује одредбе овог уговора, као и у случају
ненаменске употребе средстава добијених овим уговором, Давалац средстава ће покренути
одговарајући поступак пред надлежним судом.
Члан 15.
На овај уговор примењују се одредбе Закона о облигационим односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Члан 16.
У прилогу бр.1 овог Уговора је одобрени буџет пројекта са наративним описом буџета.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два) за сваку уговорну
страну.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
Давалац средстава
Општина Нова Варош
Председник општине
Радоса Васиљевић
_____________________
М.П.

Корисник средстава
Удружење ………………….............
Овлашћени заступник
...........................................
_____________________________
М.П.

Прилпг бр. 9
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПВЛАЩЋЕНПГ ЛИЦА УДРУЖЕОА
ЗА УШЕЩЋЕ НА КПНКУРСУ ЗА ДПДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ/
СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И ПРПЈЕКАТА УДРУЖЕОА КПЈА ДЕЛУЈУ ПБЛАСТИ ___________ НА
ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ ЗА 20__. ГПДИНУ
Назив удружеоа-ппднпсипца
предлпга прпјекта/прпграма
Назив прпјекта

Кап пптписани пвлащћени представник ппднпсипца кпнкурса изјављујем:
да удружеоу _______________________________________________, нису дпдељена ни пбезбеђена
финансијска
средства
у
укупнпм
или
делимишнпм
изнпсу
за
прпјекат
______________________________________________________ ни из једнпг извпра финансираоа.

У ____________________,
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___________20__. гпдине

М. П.

__________________________________________________________
(свпјерушни пптпис пвлащћенпг представника удружеоа)

Прилпг бр. 10
(Име и презиме)
(Адреса станпваоа)
ИЗЈАВА
п пдсуству сукпба интереса за шланпве Кпмисије
за спрпвпђеое кпнкурса (назив кпнкурса)
Ја, _____________ ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем да сам уппзнат са
листпм удружеоа/прганизација цивилнпг друщтва кпје су пријавиле свпје прпграме/прпјекте на
кпнкурс (навести назив кпнкурса) те да лишнп нисам, нити су шланпви мпје ппрпдице (брашни или
ванбрашни друг, дете или рпдитељ, пднпснп браћа и сестре) шланпви некпг удружеоа кпје делује
на теритприји (навести назив ппщтине у кпјпј је пбјављен кпнкурс), нити неке друге прганизације
кпја је на билп кпји нашин ппвезана са удружеоима кпја ппслују у (навести назив ппщтине у кпјем
је пбјављен кпнкурс), а кпји су на пснпву расписанпг кпнкурса за финансираое прпграма
удружеоа на ппдрушју (навести назив ппщтине у кпјпј је пбјављен кпнкурс) у _______ гпдини
предмет рада Кпмисије за
спрпвпђеое наведенпг кпнкурса, кап и да немам никакав импвински интерес у пднпсу на
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наведена удружеоа/прганизације цивилнпг друщтва.
У слушају да у раду Кпмисије дпђем дп сазнаоа да бих мпгап да се нађем у сукпбу интереса,
пдмах ћу п тпме пбавестити пстале шланпве Кпмисије и у пптпунпсти прихватити став кпји п мпм
мпгућем сукпбу интереса заузме Кпмисија.
Такпђе изјављујем да са мпје стране не ппстпје лишни интереси кпји мпгу утицати на
непристраснпст рада Кпмисије, шији сам шлан. У врщеоу дужнпсти на кпју сам именпван ппступаћу
шаснп, ппщтенп, савеснп, пдгпвпрнп и непристраснп и шуваћу лишни кредибилитет и дпстпјанствп
дужнпсти кпја ми је ппверена пд стране (навести назив пргана кпји спрпвпди кпнкурс).
Пву изјаву дајем у складу са Пдлукпм кпјпм сам именпван-а за шлана Кпмисије за спрпвпђеое
кпнкурса за финансијску ппдрщку прпграмима кпје реализују удружеоа на ппщтини (навести
назив ппщтине у кпјпј је пбјављен јавни кпнкурс)
Нпва Варпщ, _______ гпдине
ППТПИС

Прилпг бр. 11
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПВЛАЩЋЕНПГ ЛИЦА УДРУЖЕОА
ЗА УШЕЩЋЕ НА КПНКУРСУ ЗА ДПДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ/
СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И ПРПЈЕКАТА УДРУЖЕОА КПЈА ДЕЛУЈУ ПБЛАСТИ ___________ НА
ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ ЗА 20__. ГПДИНУ
Назив удружеоа-ппднпсипца
предлпга прпјекта/прпграма
Назив прпјекта

Кап пптписани пвлащћени представник ппднпсипца кпнкурса изјављујем:
Да је Скупщтина удружеоа ____________________________________________ усвпјила Етишки кпдекс.

У ____________________,
___________20__. гпдине
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М. П. __________________________________________________________
(свпјерушни пптпис пвлащћенпг представника удружеоа)

2
Пбразац 1

ПРПГРАМ ППДРЩКЕ ЗА СПРПВПЂЕОЕ ППЉППРИВРЕДНЕ ППЛИТИКЕ
И ППЛИТИКЕ РУРАЛНПГ РАЗВПЈА ЗА 2018. гпдину

I. ППЩТЕ ИНФПРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Анализа ппстпјећег стаоа

Гепграфске и административне карактеристике:
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Ппврщина теритприје: 581 km²
Брпј насељених места: 13 Месних заједница (1 градска и 12 сепских, у пквиру кпјиг има 32 села)
Прпсешна густина насељенпсти: 29 станпвника / km²

Прирпдни услпви и живптна средина:

Рељеф: на теритприји ЛСзаступљен је типишни брдскп-планински рељеф

Педплпгија:

Дпминантни типпви земљищта:
-

Планинска црница
Скелетна земљищта
Кплувијуми
Рендзине
Ранкери
Смпнице
Гајоаше

Клима:
Нпва Варпщ има умерену планинску климу, дпзирану струјаоима ветра са примпрја, щтп ваздух
шини изузетнп квалитетним.. Прпсешна гпдищоа кплишина падавина 900 мм, средоа гпдищоа
температура 8,5 °С У ваздуху се налази виспк прпценат кисепника и пзпна кпји су услпвљени
пваквим гепграфским пплпжајем.
Влажнпст ваздуха је релативнп мала, у пднпсу на друга слишна ппдрушја. Златар је ппзнат пп
клими кпју пдликује мещаое утицаја медитеранске и планинске климе, разређен ваздух, низак
ваздущни притисак, велики брпј суншаних дана у гпдини (прекп 280 дана, пднпснп 1951 шаспва).

Хидпграфија:
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Пкпсница хидрпграфске мреже у нпвпварпщкпм крају је река Увац, пднпснп средои тпк пве реке,
кпја је највећа притпка Лима. Најважније десне притпке Увца су: Кладница, Врщевина, Тиспвица,
Марића река и Щупљица, а леве Вељущница и Злпщница.
На прпстпру ппщтине фпрмирана су шетири језера: Радпиоскп, Златарскп, Сјенишкп и Пптпећкп,
кпја су изграђена за пптребе хидрпелектрана. Сва језера припадају лимскпм хидрпенергетскпм
систему, иакп се самп једнп језерп (Пптпећкп) налази на Лиму , дпк су пстала три на Увцу.

Укупне ппврщине ппд щумпм: 22.400 ha (38,6% пд укупне ппврщине ппщтине)

Стаое и трендпви у руралнпм ппдрушју

Демпграфске карактеристике и трендпви:

Ппщти демпграфски ппказатељи:

Брпј станпвника: 16.638
Брпј дпмаћинстава: 5.903
Густина насељенпсти: 29 станпвнима /km²
Прпмена брпја станпвника 2011/2002: 16.638/19.982 (јакп изражена депппулација станпвнищтва
између два ппписа - 16,7 %)
Ушещће станпвнищтва млађег пд 15 гпдина: 2.040
Ушещће станпвнищтва старијег пд 65 гпдина: 3.394
Прпсешна старпст: 44,8
Индекс стареоа: 160,58
Без щкплске спреме: 691
Пснпвнп пбразпваое: 3.586

40

Средое пбразпваое: 6.626
Вище и виспкп пбразпваое: 1.399
Ушещће ппљппривреднпг у укупнпм станпвнищтву: 47,14

Нпсипци (управници) газдинства:

-

2.217 управника има самп ппљппривреднп искуствп стешенп пракспм, оих 37 има
заврщене курсеве из пбласти ппљппривреде.
Са ппљппривреднпм средопм щкплпм је 16 управника. Са средопм щкплпм других
смерпва је знатнп вище – 1.131.
38 управника има ппљппривредну вищу щкплу или факултет, дпк 188 има неку другу вищу
щкплу или факултет.

Диверзификација руралне екпнпмије:

Заппслени у сектпру ппљппривреде,щумарства и впдппривреде: 46
Газдинства регистрпвана за пружаое услуга у сепскпм туризму: 112
Прпсешан брпј нпћеоа у сепским газдинствима: 242
Рибоаци: 2

Рурална инфраструктура:

Укупна дужина путева на теритприји ЛС: 509 km
Брпј дпмаћинстава прикљушен на впдпвпдну мрежу: 3.560
Дпмаћинства прикљушена на канализаципну мрежу: у руралним ппдрушјима не ппстпји
канализаципна мрежа
Укупне испущтене птпадне впде: не ппстпје релевантни ппдаци
Прешищћене птпадне впде: на теритприји ЈЛС не врщи се прешищћаваое птпадних впда
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Брпј ппщта на теритприји ЛС: 6
Прпизвпдоа електришне енергије: 4 хидрпцентрале и 3 мини хидрпцентрале
Пбјекти пбразпвне инфраструктуре: 5 пснпвних и 2 средое щкпле
Брпј станпвника на једнпг лекара: 536
Брпј кприсника спцијалне защтите: 1.400

Ппказатељи развпја ппљппривреде

Ппљппривреднп земљищте:

Кприщћенп ппљппривреднп земљищте (КПЗ): 25.399
Ушещће КПЗ у укупнпј ппврщини ппщтине: 43%
Ппљппривредна газдинства кпја навпдоавају КПЗ: 223
Навпдоавана ппврщина КПЗ: 149 ha
Укупна ппврщина ппљппривреднпг земљищта у свпјини Републике Србије (државнпј свпјини) на
теритприји ЈЛС: 5.580 ha 44 аr 80 m² се углавнпм ради п земљищтима лпщијег квалитета и ниже
бпнитетне класе, на неатрактивним лпкацијама, на вище стптина парцела у 12 Месних заједница).
Пранице и бащте, впћоаци, винпгради, ливаде и пащоаци, псталп: 21.535 ha
Жита, индустријскп биље, ппврће, крмнп биље, псталп: 3.864
Прпсешна велишина ппседа пп газдинству:7 ha

Ппврщине ппд ппљппривредним културама:

-

Крпмпир 1.150 ha
Житарице 2.483 hа, пд шега
 Пвас 733 ha
 Пщеница и спелта 527 ха
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-

Хељда 509 ha
Јешам 488 hа
Кукуруз 87 ha

Крмнп биље 2.382, пд шега
 Мещавине трава 1.898 ha
 Детелина 320 ha
 Луцерка 118 ha
 Силажни кукутуз 33 ha
 Легуминпзе 5 ha

Вищегпдищои засади:

Впћоаци заузимају укупну ппврщину пд 1.178 hа. Пд тпга плантажних впћоака је 107ha, а
екстензивних 1.072 ha .

Највеће ппврщине су ппд :
Щљивпм 825 ha,
Јабукпм 159 ha,
Крущкпм 82 ha,
Малинпм 37 ha.

Стпшни фпнд:

Брпј гпведа је 9.010, пд тпга крава има 5.652.
Брпј пваца 8.568
Брпј свиоа 4.047.
Брпј кпза 310.
Кпоа има 124.
Живина: кпкпщки 33.069, ћурки 170, патки 68, гуски 16, пстале живине 108.
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У ппсматранпм перипду брпј кпщница пшела је 4.030.

Механизација, ппрема и пбјекти:

Трактпри-једнппспвински: 431
Трактпри –двппспвински: 1.128
Кпмбајни: 31
Пбјекти за смещтај гпведа: 2.376
Пбјекти за смещтај свиоа: 1.469
Пбјекти за смещтај кпкпщака нпсиља: 1.680
Пбјекти за смещтај пстале стпке: 915
Кпщеви за смещтај кукуруза: 23
Амбари: 898
Силпси: 4
Пкти за силажу: 32
Хладоаше, сущаре,стакленици и пластеници: 916

Радна снага:

Гпдищое радне јединице: 16.268.400
Прпсешна старпст станпвника на нивпу ЛС: 44 гпдине (у руралним ппдрушјима старпсна структура
је јпщ неппвпљнија и у зависнпсти пд Месне заједнице прпсешна старпст станпвника се креће пд
48 дп 63 гпдине)

Структура ппљппривредних газдинстава:
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Укупан брпј сепских дпмаћинстава, према Пппису станпвнищтва из 2011. гпдине је 2.875, а брпј
РПГ према Пппису ппљппривреде из 2012. гпдине је 3.627, кпји пбрађују 3.627 ha земљищта.

Прпсешна велишина кприщћенпг ппљппривреднпг земљищта пп газдинству изнпси пкп 7 ha.

Газдинства према велишини кприщћенпг ппљппривреднпг земљищта:
Дп 2ha има 922 ПГ
Пд 2-5ha има 1.283 ПГ
Пд 5-10ha има 906 ПГ
Пд 10-20ha има 412 ПГ
Пд 20-50ha има 91 ПГ
Вище пд 50ha има 6 ПГ

Газдинства према брпју шланпва:
1-2 шлана има највећи брпј газдинстава 2.245
3-4 шлана има 1.165 газдинстава
7 и вище шланпва имају 23 газдинства
Жена нпсипца газдинстава има 677, а мущкараца 2.921.

Прпизвпдоа ппљппривредних прпизвпда:

Удеп стпшарске прпизвпдое пкп 60%, а биљне пкп 40%.
Прпсешна прпизвпдоа млека 3.500 l/лактацији (краве)
Прпцеоена гпдищоа прпизвпдоа млека пкп 17.000.000 литара, пд шега се нещтп вще пд
пплпвине прерађује у дпмаћинству, а пстатак сирпвпг млека се предаје млекарама.
Прпсешни принпси најважнијих култура:
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-

Хељда 1.000 kg/ha
Пвас 3.000 kg/ha
Пщеница и спелта 3.500 kg/ha
Јешам 3.500 kg/ha
Крпмпир 20.000 kg/ha
Щљиве 20.000 kg/ha
Јабука 30.000 kg/ha
Малина 10.000 kg/ha

На теритприји ЈЛС регистрпван је самп један пргански прпизвпђаш, кпји се бави узгпјем хељде и
спелте на укупнпј ппврщини пд пкп 10 ha.

Земљпраднишке задруге и удружеоа ппљппривредника:

Тренутнп су активна 5 ппљппривредних удружеоа:
-

Удружеое стпшара „Увашка река млека“
Удружеое прпизвпђаша јагпдишастпг впћа „Златни брег“
Удружеое пшелара „Златарка“
Удружеое ппљппривредних прпизвпђаша „Златар натура“
Удружеое прпизвпђаша хељде „Златарска хељда“ и

2 ппљппривредне задруге:
-

ЗЗ „Зеленика плус“
ЗЗ „Бпрпвита главица“

Трансфер знаоа и инфпрмација:

ПССС „Ужице“ у пквиру свпјих редпвних активнпсти ппвременп прганизује
семинаре/тренинге/пбуке. Међутим, пбзирпм да струшоаци ПССС ппкривају целу теритприју
златибпрскпг пкруга запажа се недпстатак већег присуства струшоака на самим газдинствима.
Према нащим искуствима далекп већи ефекат имају пгледна ппља и демпнстраципне фарме у
пднпсу на класишне семинаре, предаваоа и радипнице. Пвакав вид пбуке требап би у
будућнпсти да дпминира у пднпсу на дпсадащоу праксу, јер ппљппривредници у принципу
прихватају самп пне ствари кпје дају пшигледне резултате.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћаоа
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Редни
брпј

Назив
мере

Регрес за
репрпдукт
ивни
материјал

Щифра
мере

100.1.1

Планирани
бучет за
текућу гпдину
без пренетих
пбавеза (у
РСД)

2.000.000,00

Изнпс
ппстицаја пп
јединици
мере
(апсплутни
изнпс у РСД)

1.000,00

1.

Максимални
изнпс
ппдрщке пп
кприснику
(акп је
дефинисан)

Изнпс
ппдстицаја
пп
кприснику
(%) (нпр.
30%, 50%,
80%)

Пренет
е
пбавез
е

(РСД)

30% или
40% или
50% свим
кприсницим
ау
зависнпсти
пд брпја
ппднетих
захтева и
распплпжив
их
средстава

/

/

2.
3.
n+1...
УКУПНП

2.000.000,00

Табела 2. Мере кредитне ппдрщке

Редн
и
брпј

Назив
мере

Щифра
мере

Планирани
бучет за текућу
гпдину без
пренетих
пбавеза (у РСД)

Изнпс
ппдстицај
а пп
јединици
мере
(апсплутн

Изнпс
ппдстицај
а пп
кприснику
(%)

Максималн
и изнпс
ппдрщке пп
кприснику
(акп је

Пренет
е
пбавезе
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Суфинанс
ираое
1. камата за
ппљпприв
редне
кредите
2.

100.2.1

и изнпс у
РСД)

(нпр. 30%,
50%, 80%)

дефинисан)

/

100%

/

1.000.000,00

(РСД)

/

n+1...
УКУПНП

1.000.000,00

Табела 3. Мере руралнпг развпја

Редни брпј

Назив мере

Инвестиције у
физишкку
1. импвину
ппљппривредних
газдинстава
2. Прганска
прпизвпдоа

Щифра
мере
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201.3

Планирани
бучет за
текућу
гпдину без
пренетих
пбавеза (у
РСД)

Изнпс
ппдстицаја
пп кприснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
изнпс
ппдрщке пп
кприснику
(акп је
дефинисан)

Пренете
пбавезе

(РСД)

7.000.000,00

/

30-50% у
зависнпсти
пд брпја
ппднетих
захтева

100.000,00

/

70%

/

/
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3.
n+1...
УКУПНП

7.100.000,00

Табела 4. Ппсебни ппдстицаји

Редн
и брпј

Назив мере

Ппдстицаји за
прпмптивне
1. активнпсти у
ппљппривред
и и руралнпм
развпју
2.

Щифра
мере

402

Планирани
бучет за
текућу
гпдину без
пренетих
пбавеза (у
РСД)

Изнпс
ппдстицаја
пп
јединици
мере
(апсплутни
изнпс у
РСД)

Изнпс
ппдстицаја
пп
кприснику
(%)

Максимални
изнпс
ппдрщке пп
кприснику
(акп је
дефинисан)

(нпр. 30%,
50%, 80%)

(РСД)

550.000,00

/

100%

/

Пренете
пбавезе

/

3.
n+1...
УКУПНП

Табела 5. Мере кпје нису предвиђене у пквиру мера директних плаћаоа, мера кредитне
ппдрщке, мера руралнпг развпја и ппсебних ппдстицаја
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Редни
брпј

Назив
мере

Щифра
мере

Планирани
бучет за
текућу
гпдину без
пренетих
пбавеза (у
РСД)

Изнпс
ппдстицаја
пп
кприснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
изнпс
ппдрщке пп
кприснику
(акп је
дефинисан)

Пренете
пбавезе

(РСД)

1.
2.
n+1...
УКУПНП

Тaбела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава

Бучет

Вреднпст у
РСД

Укупан изнпс средстава из бучета АП/ЈЛС планираних за реализацију Прпграма
ппдрщке за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг развпја (без 10.650.000,00
пренетих пбавеза)
Планирана средства за директна плаћаоа

2.000.000,00

Планирана средства за кредитну ппдрщку

1.000.000,00

Планирана средства за ппдстицаје мерама руралнпг развпја

7.100.000,00

Планирана средства за ппсебне ппдстицаје

550.000,00

Планирана средства за мере кпје нису предвиђене у пквиру мера директних
плаћаоа, кредитне ппдрщке и у пквиру мера руралнпг развпја

/

Пренете пбавезе

/

Циљна група и знашај прпмене кпја се пшекује за кприснике:
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- Регистрпвана ппљппривредна газдинства
- Шланпви ппљппривредних удружеоа
- Шланпви ппљппривредних задруга
- Незаппслени са евиденције Наципналне службе за заппщљаваое
- Маргинализпване групе, пре свега жене и млади у рралним ппдрушјима

Инфпрмисаое кприсника п мпгућнпстима кпје пружа Прпграм ппдрщке за спрпвпђеое
ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг развпја:

Инфпрмисаое пптенцијалних кприсника п мерама кпје су дефинисане Прпгрампм врщиће се
путем:
-

Лпкалних щтампаних медија
Лпкалне радип станице
Прганизпваоа трибина, радипница ...
Прекп представника Савета Месних заједница
Званишнпг сајта ппщтине Нпва Варпщ

Мпнитпринг и евалуација:
Ппщтинска управа Нпва Варпщ ће врщити праћеое реализације прпграма, пстварених резултата и
ефективнпсти спрпведених мера. Пдељеое за привреду и ЛЕР ће прпценити у кпјпј мери су
пдређене мере испуниле пшекивани ефекат. На пснпву анализе биће направљен предлпг за
кпрекцију мера за наредну гпдину.

II. ППИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

Назив и щифра мере: Регреси - 100.1
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101.1.1 Пбразлпжеое:
Стпшарску прпизвпдоу на ппдрушју ппщтине карактерищу шесте псцилације, смаоиваоа и
ппвећаваоа стпнпг фпнда. Пва прпизвпдоа је у директнпј вези са ратарскпм прпизвпдопм тј. са
мпгућнпщћу да се пбезбеди кабаста стпшна храна. Брпј грла ппјединих стпшарских врста шестп
псцилира пре свега збпг разлишитих тржищних услпва. Пд прерадних капацитета, на ппдрушју
ппщтине, ппстпји вище маоих млекара кпје мпгу да прераде 2-7000 литара млека дневнп, дпк
капацитета за месне прерађевине нема. На унапређеоу и развпју стпшнпг фпнда ппщтина Нпва
Варпщ је већ реализпвала ппделу 100 приплпдних јуница сименталске расе увезених из Немашке.
Међутим у циљу даљег унапређеоа раснпг састава предвиђена је мера Регресираоа вещташкпг
псемеоаваоа грла семенпм квалитетних бикпва. Пва мера би требалп да дппринесе ппвећаоу
прпдуктивнпсти грла у нареднпм перипду, а тиме и ппвећаое прихпда самих дпмаћинстава.
Ппщтина нема дпнету Стратегију руралнпг развпја, а у Стратегији лпкалнпг пдрживпг развпја пва
мера се ппмиое крпз припритет: Стпшни фпнд је ппвећан уз измену раснпг састава, у пквиру кпјих
су наведене следеће активнпсти: Ппдрщка вещташкпм псемеоаваоу грла, Ппдрщка уматишеоу
грла, Набавка виспкпквалитетних грла. Недпвпљан брпј квалитетних приплпдних бикпва пдражава
се директнп на развпј стпшарства. Планирана инвестпција Регрес за репрпдуктивни материјал
(вещташкп псемеоиваое) требалп би да дппринесе ппправљаоу раснпг састава, квалитета и
прпдуктивнпсти грла на теритприји ппщтине Нпва Варпщ.
101.1.2 Циљеви мере:
Општи циљеви:
- Стабилнпст дпхптка ппљппривредних газдинстава;
- Ппвећаое прпизвпдое, ппбпљщаое прпдуктивнпсти и квалитета прпизвпда, смаоеое трпщкпва
прпизвпдое;
- Раст кпнкурентнпсти уз прилагпђаваое захтевима дпмаћег и инпстранпг тржищта;
- Усклађиваое са правилима ЕУ, оеним стандардима, пплитикама и праксама.

Специфични циљеви пп сектприма:
Ппбпљщаое раснпг састава гпведа;
Кпнтрплисана репрпдукција гпведа;

101.1.3 Веза мере са наципналним прпграмима за рурални развпј и ппљппривреду:
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У складу са Наципналним прпгрампм за ппљппривреду и Закпнпм п ппдстицајима у
ппљппривреди.
Крајои кприсници:
- физишка лица (укљушујући предузетнике) са теритприје ппщтине Нпва Варпщ, кпји су на директан
или индиректан нашин ппвезани са ппљппривредпм и руралним развпјем
101.1.4 Екпнпмска пдрживпст:
У пквиру Прпграма мера ппдрщке за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг
развпја ппщтине Нпва Варпщ, мере регреса за ппљппривредна газдинства су мале вреднпсти, такп
да кприсници нису у пбавези да дпставе Бизнис план.
101.1.5 Ппщти критеријуми за кприснике:
- Кприсник мпра бити са теритприје ппщтине Нпва Варпща, регистрпван у Наципналнпм регистру
ппљппривредних газдинстава, и мпра бити у активнпм статусу за 2018. гпдину.
- Кприсник за инвестицију за кпју ппднпси захтев, не сме кпристи ппдстицаје пп некпм другпм
пснпву (субвенције, ппдстицаји, дпнације), пднпснп да иста инвестиција није предмет другпг
ппступка за кприщћеое ппдстицаја, псим ппдстицаја у складу са ппсебним прпписпм кпјим се
уређује кредитна ппдрщка регистрпваним ппљппривредним газдинствима;
-Самп услуге реализпване у тпку календарске 2018. гпдине мпгу се сматрати прихватљивим за
надпкнаду трпщкпва.
101.1.6 Специфишни критеријуми:
Пвпм мерпм су пбухваћена дпмаћинства кпја у свпм власнищтву имају дп 20 крава.
101.1.7 Листа инвестиција у пквиру мере
Щифра
Назив инвестиције
инвестиције
Регрес за репрпдуктивни материјал (вещташкп
псемеоиваое)

100.1.2.

101.1.8 Критеријуми селекције
Редни

Тип критеријума за избпр

Да/Не

Бпдпви
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брпј
За пву меру нису предвиђени ппсебни
критеријуми за избпр кприсника, планиранп је
да Кпнкурс буде птвпрен дп утрпщка
средстава ппредељених пвим Прпгрампм.

Не

/

101.1.9 Интензитет ппмпћи:
У пквиру Кпнкурса кпји ће спрпвести Лпкална сампуправа, за пву меру планиранп је да се пп
једнпм кприснику за регресираое вещташкпг псемеоаваоа планиран ппвраћаја средстава у
изнпсу пд 1.000,00 динара пп грлу. Један кприсник мпже дпбити за истп грлп регрес самп једнпм
у тпку календарске гпдине.
101.1.10 Индикатпри/ппказатељи
Редни брпј

Назив ппказатеља

1.

Укупан брпј ппдржаних ппљппривредних газдинстава

2.

Брпј грла пбухваћених прпгрампм вещташкпг псемеоаваоа

101.1.11 Административна прпцедура:
Мера ће бити спрпведена пд стране пргана лпкалне сампуправе. Лпкална сампуправа ће сваке
гпдине састављати гпдищои Прпграм, кап и индикативни бучет сваке мере и расписивати Јавне
ппзиве (Кпнкурсе) за ппднпщеое захтева, време птвараоа ппступка и рпкпве за ппднпщеое
захтева.
Лпкална сампуправа ће пбјавити ппзиве за ппднпщеое захтева и спрпвести щирпку кампаоу
инфпрмисаоа.
Дпстављени захтеви ће бити административнп прпверени пд стране пргана лпкалне сампуправе, у
смислу кпмплетнпсти, административне усаглащенпсти, прихватљивпсти. Захтеви кпји испуоавају
услпве и прихватљиви су, биће финансирани дп висине средстава према ппзиву за ппднпщеое
захтева.
Захтеви ће се ппднпсити пд стране кприсника на пбрасцима у складу са услпвима и пптребнпм
дпкументацијпм кпји ће бити дефинисани Јавним ппзивпм или Кпнкурспм. Детаљне
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административне прпвере се спрпвпде пре пдпбраваоа захтева ради утврђиваоа да ли је пптпун,
ппднет на време и да ли су услпви за пдпбраваое захтева испуоени. Прпвере су дпкументпване
на детаљним фпрмуларима шек листи.
За услуге вещташкпг псемеоаваоа средства ће бити правдана на пснпву издатих рашуна пд
давапца услуге п изврщеним псемеоаваоима.
На пснпву извещтаја надлежне ветеринарске станице, Пдељеое за привреду и ЛЕР прегледа
пптврде п изврщенпм псемеоаваоу пп редпследу оихпвпг пристизаоа. Накпн пбраде
дпкументације пд стране пргана лпкалне сампуправе, средства ће бити пдпбрена кприсницима
кпји испуоавају услпве.
Ппднпсипци захтева за ппдстицаје пдн. мере у пквиру Прпграма су у пбавези да дпставе
кпмплетну тражену дпкументацију пргану лпкалне сампуправе.
Назив и щифра мере: Суфинансираое камата за ппљппривредне кредите - 100.2.1
100.2.1.1 Пбразлпжеое:
Недпстатак финансијских средстава је најшещћи узрпк запстајаоа и екстензивнпг приступа
ппљппривреднпј прпизвпдои на теритприји ппщтине. Шестп лимитирајући агрпекплщки услпви,
дпдатнп ппвећавају трпщкпве прпизвпдое, щтп јпщ вище птежава материјални пплпжај
ппљппривредних газдинстава. Кредитна ппдрщка кпд кпмерцијалних банака, пптерећена је
дпдатним трпщкпвима на име камате, али и кпмпликпваним прпцедурама пдпбраваоа кредита. У
пваквпј ситуацији мера Суфинансираоа камата за ппљппривредне кредите представља знашајну
ппдрщку газдинствима, щтп је пптврђенп и у претхпднпј гпдини, када је пва мера такпђе била на
снази.
100.2.1.2 Циљеви мере:
Општи циљеви:
- Стабилнпст дпхптка ппљппривредних газдинстава;
- Ппвећаое прпизвпдое, ппбпљщаое прпдуктивнпсти и квалитета прпизвпда, смаоеое трпщкпва
прпизвпдое;
- Раст кпнкурентнпсти уз прилагпђаваое захтевима дпмаћег и инпстранпг тржищта;
- Усклађиваое са правилима ЕУ, оеним стандардима, пплитикама и праксама.

Специфични циљеви пп сектприма:
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- Ппвећаое стпшнпг фпнда и ппбпљщаое раснпг састава стпке;
- Ппвеаое механитпванпсти ппљппривредне прпизвпдое;
- Увпђеое нпвих, савремених технплпгија прпизвпдое;

100.2.1.3 Веза мере са наципналним прпграмима за рурални развпј и ппљппривреду(5):
Није применљивп
Крајои кприсници:
- физишка лица (укљушујући предузетнике) са теритприје ппщтине Нпва Варпщ, кпји су на директан
или индиректан нашин ппвезани са ппљппривредпм и руралним развпјем
100.2.1.4 Екпнпмска пдрживпст:
У пквиру Прпграма мера ппдрщке за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг
развпја ппщтине Нпва Варпщ, кпд мере Субвенципнисаоа каматне стппе кприсници нису у
пбавези да дпставе Бизнис план, пбзирпм да приликпм пдпбраваоа кредита банка прпцеоује
кредитну сппспбнпст клијента и релевантнпст и пдрживпст прпјекта кпјим кпнкурище за средства.
100.2.1.5 Ппщти критеријуми за кприснике:
- Кприсник мпра бити са теритприје ппщтине Нпва Варпща, регистрпван у Наципналнпм регистру
ппљппривредних газдинстава, и мпра бити у активнпм статусу за 2018. гпдину.
- Кприсник за инвестицију за кпју ппднпси захтев, не сме кпристи ппдстицаје пп некпм другпм
пснпву (субвенције, ппдстицаји, дпнације), пднпснп да иста инвестиција није предмет другпг
ппступка за кприщћеое ппдстицаја, псим ппдстицаја у складу са ппсебним прпписпм кпјим се
уређује кредитна ппдрщка регистрпваним ппљппривредним газдинствима;
-Самп услуге реализпване у тпку календарске 2018. гпдине мпгу се сматрати прихватљивим за
надпкнаду трпщкпва.
100.2.1.6 Специфишни критеријуми:
Максимални изнпс пп дпмаћинству за Суфинансираое камата за ппљппривредне кредите је
50.000,00 динара.

100.2.1.7 Листа инвестиција у пквиру мере
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Щифра
Назив инвестиције
инвестиције
100.2.1

Суфинансираое камата за ппљппривредне кредите

100.2.1.8 Критеријуми селекције
Редни
брпј

Тип критеријума за избпр
За пву меру нису предвиђени ппсебни
критеријуми за избпр кприсника, ппслпвна
банка ће у прпцесу пдпбраваоа кредита
прпверавати кредитну сппспбнпст газдинства.
Планиранп је да Кпнкурс буде птвпрен дп
утрпщка средстава ппредељених пвим
Прпгрампм.

Да/Не

Бпдпви

Не

/

100.2.1.9 Интензитет ппмпћи:
За пву меру планиранп је да Лпкална сампуправа Суфинансира камату за ппљппривредне кредите
у изнпсу пд 100%.
100.2.1.10 Индикатпри/ппказатељи
Редни брпј
1.

Назив ппказатеља
Укупан брпј ппдржаних ппљппривредних газдинстава

100.2.1.11 Административна прпцедура:
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Мера ће бити спрпведена пд стране пргана лпкалне сампуправе. Лпкална сампуправа ће сваке
гпдине састављати гпдищои Прпграм, кап и индикативни бучет сваке мере и расписивати Јавне
ппзиве (Кпнкурсе) за ппднпщеое захтева, време птвараоа ппступка и рпкпве за ппднпщеое
захтева.
Ппщтинска управа ће пбјавити ппзиве за ппднпщеое захтева и спрпвести щирпку кампаоу
инфпрмисаоа.
Дпстављени захтеви ће бити административнп прпверени пд стране пргана лпкалне сампуправе, у
смислу кпмплетнпсти, административне усаглащенпсти, прихватљивпсти. Захтеви кпји испуоавају
услпве и прихватљиви су, биће финансирани дп висине средстава према ппзиву за ппднпщеое
захтева.
За услуге Суфинансираоа камата за ппљппривредне кредите Ппщтинска управа ће спрпвести
Јавну набавку за најппвпљнијег давапца услуге. Са ппслпвнпм банкпм кпја ппнуди најппвпљније
услпве Ппщтина ће закљушити угпвпр, са јаснп дефинисаним правима и пбавезама сваке пд
угпвпрних страна.
Накпн пбраде фпрмулара захтева, банка прпслеђује примерак угпвпра са ппљппривредним
газдинствпм и захтев за пренпс средстава на име камате.
Назив и щифра мере: Инвестиција у физишка средства ппљппривредних газдинстава - 101
101.1 Пбразлпжеое:
Анкетираоем ппљппривредних прпизвпђаша у брдскп-планинским руралним срединама ппщтине
Нпва Варпщ, утврдили смп да је технишкп-технплпщка недпвпљна ппремљенпст ппљппривреднпг
сектпра, уз непдгпварајућу инфраструктуру и негативне демпграфске трендпве, најзнашајниј
«кпшница» даљег развпја пвих средина. Тп су пшигледнп и закљушци Министарства ппљппривреде
и защтите живптне средине кпје је Стратегијпм ппљппривреде и руралнпг развпја 2014-2024.
највећи деп бучетских средстава управп наменила расту кпнкурентнпсти.
Инвестиције у физишка средства ппљппривредних газдинстава ппдржава мала и средоа
ппљппривредна газдинства у циљу унапређеоа прпцеса прпизвпдое, прпдуктивнпсти,
кпнкурентнпсти кап и технплпщкпг псппспбљаваоа газдинстава у складу са ЕУ стандардима, а све
ради ппстизаоа веће екпнпмске ефикаснпсти, веће пријентисанпсти ка тржищту и дугпрпшне
пдрживпсти.

Преглед пп сектприма:
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Сектпр: Млекп
Сектпрпм дпминирају мали прпивпђаши, пдрживе и делимишнп пдрживе фарме, дпк ппщти
прпблем предствља низак нивп прпизвпдое пп крави, щтп дпвпди дп непрпфитабилнпг
ппслпваоа прпизвпђаша. 43% ппрпдишних газдинстава држи 1-2 музне краве, a 48% 3-9 грла щтп
резултира ниским нивппм прпизвпдое. Прпсешна млешнпст грла креће се исппд 3.000 литара
млека пп лактацији, щтп је далекп исппд генетских пптенцијала виспкпквалитетних грла
сименталске расе и дпмаћег щаренпг гпвешета у типу сименталца, кпје су дпминантне расе на
пвпм ппдрушју. Такпђе, велики прпблем представља нашин складищтеоа и правилна дистрибуција
тешнпг и шврстпг стајоака.
Мера је шврстп утемељена у Стратегији пдрживпг развпја ппщтине Нпва Варпщ за перипд 20102020. гпдину, јер директнп дппринпси пствареоу ппщтих и ппсебних циљева кпји су дефинисани у
Стратегији:
Општи циљ 3.1. Ппљппривредна прпизвпдоа је ппвећана, а нпсипци развпја су кпнкурентни
ппљппривредни прпизвпђаши
Специфични циљ 3.1.2. Стпшни фпнд је ппвећан, уз измену раснпг састава
Планиране активнпсти: Набавка виспкпквалитетних грла
Специфични циљ 3.1.3. Савремене технплпгије се кпристе у прпизвпдои
Планиране активнпсти: Мпдернизација прпизвпдое млека, крпз набавку нпве ппреме
(расхладни уређаји, инпкс ппсуде и сл.).
Ппбпљщаое раснпг састава и нашина складищтеоа и хлађеоа млека, кап и развпј прпизвпда са
дпдатпм вреднпщћу су нашини на кпји се мпже ппбпљщати кпнкурентнпст и квалитет прпизвпда.
Сектпр: Месп
Сектпр гпведарства карактерище пдсуствп великих тпвних фарми и велики брпј релативнп малих
мещпвитих фарми кпје прпизвпде млекп и месп. Прерадпм меса бави се 131 ппљппривреднп
газдинствп. Прпсешан брпј грла гпведа пп газдинству је 2 , укупан брпј свиоа 4.047 и углавнпм се
узгајају за сппствене пптребе, са маоим тржищним вищкпвима. Пвшарствпм се бави пкп 33%
укупнпг брпја газдинстава и прпсешан брпј грла на газдинствима је 11,5.
Ппстпјеће стаое у сектпру указује на пад стпшарске прпизвпдое. Сектпрпм дпминира велики брпј
газдинстава са ниским интензитетпм прпизвпдое шији је циљ унапређеое и ппбпљщаое
квалитета стпшарских прпизвпда, специјализација у прпизвпдои меса са фпкуспм на гајеое пре
свега гпведа и пваца, кап и ппбпљщаое прпдуктивнпсти и кпнзистентнпсти у прпизвпдои.
Фарме кпје прпизвпде месп нису специјализпване, не кпристе правилнп пащоаке и квалитет
кприщћене стпшне хране није задпвпљавајући. Такпђе, непдгпварајућа је технплпгија исхране кап
и услпви смещтаја живптиоа. Интервенције у пквиру пве мере ће бити усмерене на ппдрщку
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сектпру какп би се задпвпљили наципнални прпписи и какп би се приближили стандардима ЕУ у
пбласти дпбрпбити живптиоа и живптне средине.
Сектпр: Впће, грпжђе и ппврће
Впћарска прпизвпдоа је углавнпм екстензивна и заснпвана на 1.178 ha, дпк плантажних впћоака
има далекп маое, негде пкп 107 ha. Кљушни прпблем пвпг сектпра је уситоенпст ппседа и
неппвпљни агрпекплпщки услпви за интензивну впћарску прпизвпдоу. Впћарствпм се бави 2.399
дпмаћинстава, углавнпм за сппствене пптребе, уз маое тржищне вищкпве щљиве, малине, јабуке
и другпг впћа.
У прпизвпдои ппврћа дпминира крпмпир, кпји се узгаја на 1.150 ha, дпк се свп псталп ппврће гаји
на пкп 150 ha.
Пгранишавајући прирпдни услпви, виспки трпщкпви прпизвпдое и немпгућнпст утицаја на цене у
ланцу дпвпде дп нискпг нивпа прпфита, а самим тим и дп немпгућнпсти инвестираоа у нпве
капацитете. Низак степен пбразпваоа и струшне псппспбљенпсти ствара пптещкпће када је реш п
правилнпј упптреби савремене ппреме и кприщћеоу инпута, спртираоу, пакпваоу и
складищтеоу, примени савремених метпда за навпдоаваое, щтп резултира прпблемпм у ланцу
прераде впћа и ппврћа пбзирпм да фабрике не дпбијају дпвпљне кплишине виспкп квалитетних
прпизвпда.
Сектпр: Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)
Технишка ппремљенпст газдинства, пднпснп механизација кпја се кпристи у ратарству је застарела,
ппсебнп у пбласти защтите живптне средине. Према пппису ппљппривреде у 2012. гпдини,
прпизвпдопм житарица се баве скпрп сва газдинства (2.897ПГ). У структури засејаних ппврщина
дпминирају пвас (733 ha), пщеница и крупник (527 ha), јешам (488 ha), раж (139 ha), хељдаи пстала
жита (527 ha) и кукуруз (87 ha). Крмнп биље је засејанп на 2.382 ha, щтп шини 38% укупне
ппврщине ппд праницама. Шестп су принпси гајених култура исппд републишкпг прпсека, щтп збпг
пгранишавајућих прирпдних фактпра щтп збпг неадекватних агрптехнишких мера. Један пд
лимитирајућих фактпра ппвећаоа ратарске прпизвпдое јесте и недпстатак адекватних
складищних капацитета.
У складу са гпре наведеним прпблемима, ппстпји пптреба да се мерама из пвпг сектпра утише на
ппвећаое принпса и ппбпљщаое агрп-технплпгије, кап и мпдернизацију складищних капацитета
ратарских газдинстава.

Сектпр: Пчеларствп
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Пшеларствп представља малу, али изузетнп атрактивну ппљппривредну делатнпст, кпја ппследоих
гпдина ппшиое да се тржищнп усмерава у правцу прихватаоа услпва и стандарда ЕУ. Разлишите
врсте меда кпје пптишу са гепграфскпг ппдрушја Србије су виспкпг квалитета. Најзнашајније извпзнп
тржищте за пшеларе ппщтине Нпва Варпщ су земље шланице ЕУ (пре свега Италија), затим земље
ЦЕФТА сппразума (пре свега Црна Гпра и БиХ).
Сектпр: Аквакултура
Аквакултура се пбавља углавнпм у пастрмским рибоацима. Пастрмски рибоаци су лпцирани у
брдскп планинским крајевима, а щарански у равнишарским. Пптенцијал ппвећаоа прпизвпдое
пастрмки је пгранишен ресурсима шистих впдених тпкпва.
101.2 Циљеви мере:
Општи циљеви:
1. Стабилнпст дпхптка ппљппривредних газдинстава;
2. Ппвећаое прпизвпдое, ппбпљщаое прпдуктивнпсти и квалитета прпизвпда, смаоеое
трпщкпва прпизвпдое;
3. Унапређеое технишкп-технплпщке ппремљенпсти;
4. Пдрживп управљаоа ресурсима и защтите живптне средине;
5. Раст кпнкурентнпсти уз прилагпђаваое захтевима дпмаћег и инпстранпг тржищта;
6. Усклађиваое са правилима ЕУ, оеним стандардима, пплитикама и праксама.

Специфични циљеви пп сектприма:
Сектпр: Млекп
-

-

Ппвећаое брпја грла виспкпквалитетних раса гпведа, пваца, кпза и сл.;
Унапређеое раснпг састава грла;
Ппвећаое ефикаснпсти, кпнкурентнпсти и пдрживпсти прпизвпдое млека путем циљаних
инвестиција на малим и средоим газдинствима;
Ппвећаое квалитета млека, нарпшитп у микрпбиплпщкпм ппгледу (смаоеое брпја
бактерија и спматских ћелија), усвајаое дпбре ппљппривредне праксе, кап и
прилагпђаваое прпизвпда захтевима савременпг тржищта;
Дпстизаое стандарда у пбласти дпбрпбити и здравља живптиоа, хигијене и защтите
живптне средине;
Унапређеое прпизвпдне инфраструктура и ппреме.

Сектпр: Месп
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-

Ппвећаое ефикаснпсти, кпнкурентнпсти и пдрживпсти прпизвпдое меса на малим и
средоим газдинствима (гпведа, пвце и крмаше/прасад);
Унапређеое квалитета гпвеђег меса (систем крава-теле), пваца, кпза и прасади у складу са
наципналним ветеринсрским стандардима;
Дпстизаое стандарда у пбласти дпбрпбити и здравља живптиоа, хигијене и защтите
живптне средине;
Ппбпљщаое квалитета и кпнзистентнпсти прпизвпдое крпз инвестиције у ппрему и
пбјекте.

Сектпр: Впће, грпжђе и ппврће
-

Ппвећаое ппврщина ппд интензивним засадима;
Ппвећаое навпдоаваних ппврщина системпм кап пп кап;
Ппвећаое брпја прпизвпђаша кпји се баве прганскпм и и/или интегралнпм прпизвпдопм
впћа и ппврћа, кап и прпизвпда са защтићеним гепграфским ппреклпм.

101.3 Веза мере са наципналним прпграмима за рурални развпј и ппљппривреду:
Није применљивп
Крајои кприсници:
- физишка лица (укљушујући предузетнике) са теритприје ппщтине Нпва Варпщ, кпји су на директан
или индиректан нашин ппвезани са ппљппривредпм и руралним развпјем
101.4 Екпнпмска пдрживпст:
Ппднпсилац захтева, нема пбавезу ппднпщеоа бизнис плана пбзирпм да ппљппривредна
газдинства кпнкурищу за релативнп мала средства. Нпсилац газдинства не сме да птуђи предмет
инвестиције за кпју је пстварип ппдстицаје у рпку пд пет гпдина пд дана исплате ппдстицаја и
дужан је да у тпм перипду предмет наменски кпристи.
101.5 Ппщти критеријуми за кприснике:
- Кприсник мпра бити са теритприје ппщтине Нпва Варпща, регистрпван у Наципналнпм регистру
ппљппривредних газдинстава, и мпра бити у активнпм статусу за 2018. гпдину.
- Кприсник за инвестицију за кпју ппднпси захтев, не сме кпристи ппдстицаје пп некпм другпм
пснпву (субвенције, ппдстицаји, дпнације), пднпснп да иста инвестиција није предмет другпг
ппступка за кприщћеое ппдстицаја, псим ппдстицаја у складу са ппсебним прпписпм кпјим се
уређује кредитна ппдрщка регистрпваним ппљппривредним газдинствима;
-Самп инвестиције реализпване у тпку календарске 2018. гпдине мпгу се сматрати прихватљивим
за надпкнаду трпщкпва.
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101.6 Специфишни критеријуми:
Сектпр млека





Прихватљиви кприсници су ппљппривредна газдинства кпја ппседују у свпм власнищтву,
пднпснп у власнищтву шлана РПГ 1 - 19 млешних крава;
У слушају набавке нпвих мащина и ппреме за навпдоаваое прихватљиви кприсници су
ппљппривредна газдинства кпја ппседују у свпм власнищтву, пднпснп у власнищтву шлана
РПГ максималнп 100 млешних крава;
У слушају када се ради п набавци квалитетних приплпдних грла, прихватљиви кприсници су
ппљппривредна газдинства кпја на крају инвестиције ппседују у свпм власнищтву, пднпснп
у власнищтву шлана РПГ: 3-100 квалитетних приплпдних грла гпведа млешних раса, пднпснп
10-300 квалитетних приплпдних грла пваца/кпза.

Сектпр меса






Прихватљиви кприсници су пни кприсници кпји у Регистру пбјеката (у складу са
Правилникпм п регистрацији, пднпснп пдпбраваоу пбјеката за узгпј, држаое и прпмет
живптиоа- Службени гласник РС, 36-2017) имају регистрпване пбјекте са капацитетима за
тпв/узгпј: маое пд 20 јунади и/или маое пд 150 грла приплпдних пваца/кпза и/или маое
пд 30 приплпдних крмаша и/или маое пд 100 тпвљеника свиоа у турнусу и/или пд 1.0003.999 брпјлера у турнусу.
У слушају када се ради п набавци квалитетних приплпдних живптиоа прихватљиви
кприсници су ппљппривредна газдинства кпја на крају инвестиције ппседују у свпм
власнищтву, пднпснп у власнищтву шлана РПГ: 3-100 грла квалитетних приплпдних гпведа
тпвних раса, или 10-300 квалитетних приплпдних грла пваца/кпза, или 5-100 грла
квалитетних приплпдних крмаша.
Сектпр прпизвпдое кпмзумни јаја нема специфишних критеријума прихватљивпсти

У сектпру прпизвпдое впћа, грпжђа, ппврћа, хмеља и цвећа прихватљиви кприсници треба да:




Прихватљиви кприсници су ппљппривредна газдинства кпја у свпм власнищтву, пднпснп у
власнищтву шлана РПГ имају: маое пд 2 ха јагпдишастпг впћа и хмеља; пднпснп маое пд 5
hа другпг впћа, пднпснп 0,1- 50 hа цвећа, пднпснп 0,2-100 hа винпве лпзе.
У слушају ппдизаоа нпвих или пбнављаоа ппстпјећих (кршеое и ппдизаое) прпизвпдних
(са наслпнпм) и матишних засада впћака и винпве лпзе прихватљиви кприсници су
ппљппривредна газдинства кпја на крају инвестиције имају у свпм власнищтву, пднпснп у
власнищтву шлана РПГ: 0,1-50 hа јагпдастих врста впћака и хмеља, 0,3-100 hа другпг впћа,
0,2-100 hа винпве лпзе
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Прихватљиви кприсници су ппљппривредна газдинства кпја на крају инвестиције имају у
свпм власнищтву, пднпснп у власнищтву шлана РПГ маое пд 0,5 hа пластеника или маое
пд 3 hа прпизвпдое ппврћа на птвпренпм прпстпру

Пстали усеви (житарице, уљарице, щећерна репа)




Прихватљиви кприсници су ппљппривредна газдинства кпја имају у свпм власнищтву,
пднпснп у власнищтву шлана РПГ Ппљппривредна газдинства кпја имају имају маое пд 50
ха земљищта ппд псталим усевима.
За инвестиције за набавку мащина и ппреме за навпдоаваое прихватљиви кприсници су
ппљппривредна газдинства кпја имају маое пд 100 ха земљищта ппд псталим усевима.

Сектпр пшеларства



У сектпру пшеларства прихватљиви кприсници треба да имају 5-500 кпщница.
У сектпру аквакултуре (прпизвпдое кпнзумне астрмке и щаранске рибе) нема
специфишних критеријума прихватљивпсти

101.7 Листа инвестиција у пквиру мере
Щифра
инвестиције
101.1.1.

Назив инвестиције
Набавка квалитетних приплпдних јуница млешних раса или сименталскпг
гпвешета

Набавка ппреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складищтеое
101.1.6. кпнцентрпване и кабасте стпшне хране на газдинству (сенп, силажа, сенажа,
итд.)
101.1.8.

Набавка ппреме за мужу или затвпрених система за мужу у слпбпднпм и
везанпм систему држаоа

101.1.9. Набавка пренпсне ппреме за мужу
101.1.10. Набавка ппреме за хлађеое и складищтеое млека
101.2.1. Набавка квалитетних гпведа, пваца, кпза и свиоа тпвних раса
101.3.1. Ппдизаое нпвих или пбнављаое ппстпјећих (кршеое и ппдизаое)
прпизвпдних (са наслпнпм) и матишних засада впћака, хмеља и винпве лпзе,
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кап и ппстављаое прптивградних мрежа, пбјеката и набавка ппреме и
средстава за тестираое, клпнску селекцију, сертификацију, кпнзервацију и
мултипликацију саднпг материјала
Набака механизације и ппреме за сетву, садоу, защтиту биља и
навпдоаваое/пдвпдоаваое за впћарску и винпградарску прпизвпдоу,
прпизвпдоу саднпг материјала и ппвртарску прпизвпдоу (укљушујући и
прпизвпдоу расада и цвећарствп) на птвпренпм ппљу; набавка
механизације за впћарскп-винпградарску прпизвпдоу (набавка прецизних
101.3.3. мащина за сетву, мащина за расађиваое расада, виспкпквалитетних
прскалица или атпмизера за защтиту пд бплести, кпрпва и щтетпшина;
набавка система са микрппрскалицама за защтиту впћоака, винпграда и
расадника пд измрзаваоа; набавка прптивградних мрежа и пратеће ппреме;
набавка система кап пп кап; набавка пластишних фплија, агрптекстила и
прскалица за навпдоаваое)
101.4.2. Ппдизаое и ппремаое пластеника за прпизвпдоу ппврћа, впћа, цвећа и
расаднишку прпизвпдоу
101.4.3. Набавка прикљушних мащина за жетву и бербу
101.4.4. Набавка мащина за пбраду земљищта
101.4.5. Набавка сејалица
101.4.6.

Набавка прскалица за прихрану и защтиту биљака пд бплести, щтетпшина и
кпрпва

101.5.1. Набавка нпвих пшелиоих друщтава
101.5.2. Набавка ппреме за пшеларствп

101.8 Критеријуми селекције
Редни
брпј

Тип критеријума за избпр

Да/Не

Бпдпви

Преднпст ће имати кприсници кпји кпнкурищу
за инвестиције, кпје нису ппкривене
наципналним мерама, планиранп је да
Кпнкурс буде птвпрен дп утрпщка средстава
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ппредељених пвим Прпгрампм
/

101.9 Интензитет ппмпћи:
У пквиру Кпнкурса кпји ће спрпвести Лпкална сампуправа, за пву меру планиранп је да се пп
једнпм кприснику максимални изнпс ппвраћаја средстава буде 30-50% укупне вреднпсти
инвестиције, без ПДВ-а, у зависнпсти пд брпја ппднетих захтева.
За набавку уматишених гпведа максимални брпј грла пп дпмаћинству 1, а уматишених пваца
максималан брпј грла 10. Укупан изнпс субвенције дп 100.000,00 динара.

101.10 Индикатпри/ппказатељи
Редни брпј

Назив ппказатеља

1.

Укупан брпј ппдржаних прпјеката

2.

Брпј газдинстава кпја су мпдернизпвала прпизвпдоу

3.

Укупна инвестиција у материјална средства

101.11 Административна прпцедура:
Мера ће бити спрпведена пд стране пргана лпкалне сампуправе. Лпкална сампуправа ће сваке
гпдине састављати гпдищои Прпграм, кап и индикативни бучет сваке мере и расписивати Јавне
ппзиве (Кпнкурсе) за ппднпщеое захтева, време птвараоа ппступка и рпкпве за ппднпщеое
захтева.
Лпкална сампуправа ће пбјавити ппзиве за ппднпщеое захтева и спрпвести щирпку кампаоу
инфпрмисаоа.
Дпстављени захтеви ће бити административнп прпверени пд стране пргана лпкалне сампуправе, у
смислу кпмплетнпсти, административне усаглащенпсти, прихватљивпсти. Захтеви кпји испуоавају
услпве и прихватљиви су, биће финансирани дп висине средстава према ппзиву за ппднпщеое
захтева.

67

Захтеви ће се ппднпсити пд стране кприсника на пбрасцима у складу са услпвима и пптребнпм
дпкументацијпм кпји ће бити дефинисани Јавним ппзивпм или Кпнкурспм. Детаљне
административне прпвере се спрпвпде пре пдпбраваоа захтева ради утврђиваоа да ли је пптпун,
ппднет на време и да ли су услпви за пдпбраваое захтева испуоени. Прпвере су дпкументпване
на детаљним фпрмуларима шек листи.
Захтеви кпји стигну кпмплетни, благпвременп и у складу са услпвима Кпнкурса ће бити
прегледани пп редпследу оихпвпг пристизаоа. Накпн пбраде фпрмулара захтева пд стране
пргана лпкалне сампуправе, средства ће бити пдпбрена кприсницима кпји испуоавају услпве.
Ппднпсипци захтева за ппдстицаје пдн. мере у пквиру Прпграма су у пбавези да дпставе свпје
захтеве заједнп са другим, Кпнкурспм траженим дпкументима пргану лпкалне сампуправе.
Назив и щифра мере: Ппдстицаји за прпмптивне активнпсти у ппљппривреди и руралнпм развпју
- 402
402.1 Пбразлпжеое:
Ппред финансијских пгранишеоа, недпстатак савремених знаоа из пбласти ппљппривреде и
руралнпг развпја је један пд најзнашајнијих фактпра запстајаоа брдскп-планинских руралних
ппдрушја.
Ппсете сајмпвима, излпжбама, манифестацијама, ушещће у студијским путпваоима је нашин да се
знаоа и искуства ппљппривредних прпизвпђаша унапреде, какп би пни ппстали кпнкурентнији на
дпмаћем, а ппсебнп инпстранпм тржищту.

Преглед пп сектприма:
Примеоивп у свим сектприма.
402.2 Циљеви мере:
Општи циљеви:
1. Раст кпнкурентнпсти уз прилагпђаваое захтевима дпмаћег и инпстранпг тржищта;
2. Усклађиваое са правилима ЕУ, оеним стандардима, пплитикама и праксама.

Специфични циљеви пп сектприма:
Сектпр: Млекп
-

Ппвећаое ефикаснпсти, кпнкурентнпсти и пдрживпсти прпизвпдое млека путем циљаних
инвестиција на малим и средоим газдинствима;
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-

Дпстизаое стандарда у пбласти дпбрпбити и здравља живптиоа, хигијене и защтите
живптне средине;

Сектпр: Месп
-

Ппвећаое ефикаснпсти, кпнкурентнпсти и пдрживпсти прпизвпдое меса на малим и
средоим газдинствима (гпведа, пвце и крмаше/прасад);

Сектпр: Впће, грпжђе и ппврће
-

Ппвећаое брпја прпизвпђаша кпји се баве прганскпм и и/или интегралнпм прпизвпдопм
впћа и ппврћа, кап и прпизвпда са защтићеним гепграфским ппреклпм.

402.3 Веза мере са наципналним прпграмима за рурални развпј и ппљппривреду(5):
Није применљивп
Крајои кприсници:
- физишка лица (укљушујући предузетнике) са теритприје ппщтине Нпва Варпщ, кпји су на директан
или индиректан нашин ппвезани са ппљппривредпм и руралним развпјем
402.4 Екпнпмска пдрживпст:
Није применљивп.
402.5 Ппщти критеријуми за кприснике:
Кприсник услуге, нпсилац или шлан регистрпванпгппљппривреднпг газдинства.
402.6 Специфишни критеријуми:
Нема специфишних критеријума.
402.7 Листа инвестиција у пквиру мере
Щифра
Назив инвестиције
инвестиције
402.1

Инфпрмативне активнпсти: сајмпви, излпжбе,
манифестације, студијска путпваоа
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402.8 Критеријуми селекције
Редни
брпј

Тип критеријума за избпр

Да/Не

Бпдпви

За пву меру нису предвиђени ппсебни
критеријуми за избпр кприсника, планиранп је
да Кпнкурс буде птвпрен дп утрпщка
средстава ппредељених пвим Прпгрампм
/

402.9 Интензитет ппмпћи:
У пквиру Кпнкурса кпји ће спрпвести Лпкална сампуправа, за пву меру планиранп је да се пп
једнпм кприснику максимални изнпс ппвраћаја средстава буде 100% укупне вреднпсти
инвестиције.
402.10 Индикатпри/ппказатељи
Редни брпј
1.

Назив ппказатеља
Укупан брпј ппдржаних ушесника

402.11 Административна прпцедура:
Лпкална сампуправа ће пбјавити ппзиве за ппднпщеое захтева за ушещће на сајмпвима,
излпжбама, манифестацијам, студијским путпваоима и спрпвести щирпку кампаоу
инфпрмисаоа.
Дпстављени захтеви ће бити административнп прпверени пд стране пргана лпкалне сампуправе, у
смислу кпмплетнпсти, административне усаглащенпсти, прихватљивпс
III. ИДЕНТИФИКАЦИПНА КАРТA
Табела : Ппщти ппдаци и ппказатељи
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Вреднпст,
ппис
ппказатеља

Назив ппказатеља

Извпр
ппдатка и
гпдина

ППЩТИ ППДАЦИ
Административни и гепграфски пплпжај
Аутпнпмна ппкрајина

/

рзс*

Регипн

Златибпрски
пкруг

рзс*

Пбласт

/

рзс*

Град или ппщтина

Нпва Варпщ

рзс*

Ппврщина

581

рзс*

Брпј насеља

13

рзс*

Брпј катастарских ппщтина

32

рзс*

Брпј ппдрушја са птежаним услпвима рада у ппљппривреди
(ППУРП) (14)

Сва насељена
места на
теритприји
ппщтине
испуоавају
бар један пд
критеријума
наведених у
Правилнику п
ппдрушјима
са птежаним
услпвима
рада у
ппљппривре
ди

Демпграфски ппказатељи
Брпј станпвника

16.638

рзс**

Брпј дпмаћинстава

5.903

рзс*
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Густина насељенпсти (брпј станпвника/ппврщина, km²)

29

Прпмена брпја станпвника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100)

16.638 /
19.982
(16,7%)

рзс**

/

рзс**

Станпвнищтвп млађе пд 15 гпдина (%)

2.040

рзс**

Станпвнищтвп старије пд 65 гпдина (%)

3.394

рзс**

Прпсешна старпст

44,8

рзс*

Индекс стареоа (15)

160,58

рзс*

Без щкплске спреме и са непптпуним пснпвним пбразпваоем
(%)

691

рзс*

Пснпвнп пбразпваое (%)

3.586

рзс*

Средое пбразпваое (%)

6.626

рзс*

Вище и виспкп пбразпваое (%)

1.399

рзс*

Ппљппривреднп станпвнищтвп у укупнпм брпју станпвника (%)

47,14

Прпцена

Рељеф (равнишарски, брежуљкасти, брдски, планински)

Брдскппланински

Интерни

Препвлађујући педплпщки типпви земљищта и бпнитетна
класа (16)

Планинска
црница,
Скелетна
земљищта,
Кплувијум,
Рендзине,
Ранкери,
Гајоаше,
Смпнице и
сл.

Интерни

Клима (умеренп-кпнтинентална, субпланинска ...)

Планинска и
субпланинска

Интерни

- у руралним ппдрушјима АП/ЈЛС

Прирпдни услпви
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Прпсешна кплишина падавина (mm)

900 mm

Интерни

Средоа гпдищоа температура (пС)

8,5

Интерни

Хидрпграфија (ппврщинске и ппдземне впде)

Пкпсница
хидрпграфск
е мреже у
нпвпварпщкп
м крају је
река Увац,
пднпснп
средои тпк
пве реке, кпја
је највећа
притпка
Лима.
Најважније
десне
притпке Увца
су: Кладница,
Врщевина,
Тиспвица,
Марића река
и Щупљица, а
леве
Вељущница и
Злпщница.

Интерни

На прпстпру
ппщтине
фпрмирана
су шетири
језера:
Радпиоскп,
Златарскп,
Сјенишкп и
Пптпећкп,
кпја су
изграђена за
пптребе
хидрпелектр
ана. Сва
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језера
припадају
лимскпм
хидрпенергет
скпм
систему, иакп
се самп једнп
језерп
(Пптпећкп)
налази на
Лиму , дпк су
пстала три на
Увцу. Разлпг
за тп је , щтп
је Лим
најважнија
притпка
Дрине пп
дужини тпка,
пп велишини
слива,
прптицају и
мпгућнпстим
а кприщћеоа
впдних снага.

Ппврщина ппд щумпм (hа)

22.400

рзс*

Ппврщина ппд щумпм у укупнпј ппврщини АП/ЈЛС (%)

38,6

рзс*

Ппщумљене ппврщине у претхпднпј гпдини (hа)

/

рзс*

Ппсешена дрвна маса (m3)

/

рзс*

Укупан брпј ппљппривредних газдинстава:

2.875

рзс***

Брпј регистрпваних ппљппривредних газдинстава (РПГ):

(Пппис
станпвнищтв

Управа за
трезпр(17)

ППКАЗАТЕЉИ РАЗВПЈА ППЉППРИВРЕДЕ
Стаое ресурса
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а 2011.)
- ппрпдишна ппљппривредна газдинства (%)

2.934

- правна лица и предузетници (%)

2.934

Кприщћенп ппљппривреднп земљищте - КПЗ (hа)

0

Ушещће КПЗ у укупнпј ппврщини ЈЛС (%)

25.399

Пранице и бащте, впћоаци, винпгради, ливаде и пащоаци,
псталп(18) (ha, %)

43

рзс***

Жита, индустријскп биље, ппврће, крмнп биље, псталп(19) (ha,
%)

21.535

рзс***

Прпсешна велишина ппседа (КПЗ) пп газдинству (ha)

3.864

рзс***

Пбухваћенпст ппљппривреднпг земљищта кпмасацијпм (ha)

7

Интерни

Пбухваћенпст земљищта неким видпм удруживаоа (ha)

0

Интерни

Брпј ппљппривредних газдинстава кпја навпдоавају КПЗ

223

рзс***

Пдвпдоавана ппврщина КПЗ (ha)

149

Интерни

Навпдоавана ппврщина КПЗ (ha)

33

рзс***

Ппврщина ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини на
теритприји АП(20) (ha)

0

интерни

Ппврщина ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини
кпја се даје у закуп (ha):

5.580 ha 44 аr
80 m²

Интерни

Наппмена:

Интерни

- физишка лица (%)

рзс***

- правна лица (%)
У претхпднпј
гпдини, пд
укупне
ппврщине
ппљппривре
днпг
земљищта
кпје је ЛС
пгласила за
75

даваље у
зукуп, у закуп
је узетп самп
9 ha 19 аr 28
m² пд стране
физишкпг
лица. Правна
лица нису
била
заинтереспва
на за закуп
ппљппривре
днпг
земљищта у
државнпј
свпјини.
Гпведа, свиое, пвце и кпзе, живина, кпщнице пшела (брпј)

-Гпведа 8.257
грла

рзс***

-Свиое 4.047
грла
-Пвце 13.730
грла
-Кпзе 901
грлп
-Живина
33.069 грла
-Кпщнице
пшела 4.030
кпм.
Трактпри, кпмбајни, прикљушне мащине (брпј)

-Трактпри
једнппспвинс
ки 431 кпм.

рзс***

- Трактпри
двппспвинск
и 1.128 кпм.
-Кпмбајни 31
76

кпм.
-Прикљушне
мащине
3.545 кпм.
Ппљппривредни пбјекти(21) (брпј)

-2.376
пбјеката за
смещтај
гпведа

рзс***

-1.469
пбјеката за
смещтај
свиоа
-1.680
пбјеката за
смещтај
кпкпщака
нпсиља
-915 пбјеката
за смещтај
пстале стпке
-23 кпща за
смещтај
кукуруза
-898 амбара
-4 силпса
-32 пбјекта за
силажу
Хладоаше, сущаре, стакленици и пластеници (брпј)

-1 хладоаша,
916 сущара,

рзс***

Упптреба минералнпг ђубрива, стајоака и средстава за
защтиту биља (ha, брпј ПГ)

-Минерална
ђубрива
5.216 ha
(2.457 ПГ)

рзс***

- Шврсти
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стајоак
3.567 ha
(2.578 ПГ)
- Тешни
стајоак и
пспка 347 ha
(152 ПГ)
-Средства за
защтиту биља
1.662 ha
(1.740 ПГ)
Брпј шланпва газдинства (22) и сталнп заппслених на газдинству:

9.038

рзс***

(на ппрпдишнпм ПГ: на газдинству правнпг лица/предузетника)
(ha)

0

рзс***

Гпдищое радне јединице (23) (брпј)

16.268.400

рзс***

Земљпраднишке задруге и удружеоа ппљппривредника(24)
(брпј)

-6
ппљппривре
дних
удружеоа

Интерни

-2
земљпрадни
шке задруге
Прпизвпдоа ппљппривредних прпизвпда(25) (кплишина):
- биљна прпизвпдоа (t)

рзс***

- стпшарска прпизвпдоа (t, lit, кпм.)

Интерни

ППКАЗАТЕЉИ РУРАЛНПГ РАЗВПЈА
Рурална инфраструктура
Сапбраћајна инфраструктура
Дужина путева(26) (km)

509

рзс*

Ппщте и телефпнски претплатници (брпј)

6 ппщти

рзс*

78

Впдппривредна инфраструктура
Дпмаћинства прикљушена на впдпвпдну мрежу (брпј)

3.560

рзс*

Дпмаћинства прикљушена на канализаципну мрежу (брпј)

/

рзс*

Укупне испущтене птпадне впде (хиљ.m3)

/

рзс*

Прешищћене птпадне впде (хиљ.m3)

0

рзс*

-4
хидрпелектр
ане

Интерни

Енергетска инфраструктура
Прпизвпдоа и снабдеваое електришнпм енергијпм(27) (брпј)

-3 мини
хидрпелектр
ане
Спцијална инфраструктура
Пбјекти пбразпвне инфраструктуре(28) (брпј)

-1 ПУ

рзс*

- 5 пснпвних
щкпла
- 2 средое
щкпле
Брпј станпвника на једнпг лекара

536 рзс*

Брпј кприсника спцијалне защтите

1.400 рзс*

Диверзификација руралне екпнпмије
Заппслени у сектприма ппљппривреде, щумарства и
впдппривреде (29) (брпј)

46

рзс*
рзс***

Газдинства кпја пбављају друге прпфитабилне активнпсти(30)
(брпј)

112 (сепски
туризаам), 2
(рибоак),

рзс***

Туристи и прпсешан брпј нпћеоа туриста на теритприји АП/ЈЛС
(31)
(брпј)

242 у
сепскпм
туризму

рзс*
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Трансфер знаоа и инфпрмација
Ппљппривредна саветпдавна струшна служба (да/не)

Да

Интерни

Ппљппривредна газдинства укљушена у саветпдавни систем(32)
(брпј)

50

ПССС

_____________
Датум и местп

М.П.

_______________________________
Пптпис пвлащћенпг лица у АП/ЈЛС

___________
Наппмена:
(1)
Уписује се назив аутпнпмне ппкрајине, пднпснп јединице лпкалне сампуправе кпја ппднпси
Прпграм ппдрщке за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг развпја и гпдина
за кпју се ппднпси.
(2)
Приликпм пппуоаваоа дела Описа планираних мера, прву меру навести ппд 1, затим следећу
ппд 2. и такп редпм за сваку планирану меру. За сваку меру кпја се планира пптребнп је пппунити
Образлпжеое, Циљеве мере...
(3)
Навести ппказатеље садащоег стаоа сектпра кпји се развија путем мере, везу мере са лпкалним
стратещким дпкументпм укпликп ппстпји, кап и везу са Стратегијпм ппљппривреде и руралнпг
развпја Републике Србије за перипд 2014-2024. гпдине, дефинисати сврху и пшекиване ефекте пве
мере.
(4)
Навести какп ће мера дппринети развпју лпкалне средине, специфишне циљеве шијим
пствареоем се пшекује ппбпљщаое укупних перфпрманси ппљппривредних газдинстава.
(5)
Навести кпмплементарнпст и нашин прпвере двпструкпг финансираоа.
(6)
Пбјаснити да ли кприсник дпказује екпнпмску пдрживпст улагаоа крпз пдређену фпрму бизнис
плана.
(7)
Навести кпје услпве треба да испуне ппднпсипци да би мпгли да кпристе финансијска средства
предвиђена мерпм.
(8)
Укпликп је циљна група кприсника ташнп дефинисана навести, акп ппстпје, специфишни
критеријуми.
(9)
Навести щифру и назив планираних инвестиција.
(10)
Предвиђенп самп за ппдстицаје кпји се пстварују путем кпнкурса.
(11)
Навести минималне и максималне изнпсе ппдстицаја.
(12)
Навести на пснпву кпјих ппказатеља/индикатпра успеха ће се мерити пстварени резултати.
(13)
Навести на кпји нашин ће се спрпвпдити мера.
(14)
Навести насељена места кпја имају статус ппдрушја са птежаним услпвима рада у
ппљппривреди.
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(15)

Пднпс брпја старпг (60 и вище гпдина) и младпг (0-19 гпдина) станпвнищтва.
Према Правилнику п катастарскпм класираоу и бпнитираоу земљищта („Службени гласник
РС”, брпј 63/14).
(17)
Прганизаципна јединица Управе за трезпр на теритприји ЈЛС.
(18)
Пкућница, расадници и др.
(19)
Цвеће и украснп биље, угари и др.
(20)
Укљушујући и утрине и пащоаке кпји су враћени селима на кприщћеое.
(21)
Ппљппривредни пбјекти за смещтај: стпке, ппљппривредних прпизвпда на газдинству (кпщеви
за кукуруз, амбари и силпси), и ппљппривредних мащина и ппреме.
(22)
Укљушујући и нпсипца ппљппривреднпг газдинства.
(23)
Јединица мере кпја представља кплишину људскпг рада утрпщену за пбављаое
ппљппривредне делатнпсти на газдинству, пднпснп еквивалент рада једнпг лица (пунп раднп
време у једнпј гпдини: 8 сати дневнп, 225 радних дана у гпдини).
(24)
Навести брпј регистрпваних задружних прганизација и удружеоа ппљппривредних
прпизвпђаша, активнп функципналних на теритприји АП/ЈЛС.
(25)
Пстварени пбим прпизвпдое најзнашајнијих ппљппривредних прпизвпда на нивпу АП/ЈЛС.
(26)
Навести укупну дужину путева на теритприји АП/ЈЛС (укљушујући државне путеве И и ИИ реда и
ппщтинске путеве).
(27)
Навести брпј пбјеката за прпизвпдоу (хидрпелектране, термпелектране и др), трансфпрмацију
и пренпс електришне енергије на теритприји АП/ЈЛС.
(28)
Устанпве за децу предщкплскпг узраста, пснпвне и средое щкпле, виспке щкпле и факултети на
теритприји АП/ЈЛС.
(29)
На ппљппривредним газдинствима и привредним друщтвима, предузећима, устанпвама,
задругама, прганизацијама и др.
(30)
Псим ппљппривредне, а у вези су са газдинствпм (нпр. прерада ппљппривредних прпизвпда,
рурални туризам, активнпсти у щумарству, пбрада дрвета, нарпдна радинпст, прпизвпдоа
енергије из пбнпвљивих извпра, узгпј рибе и др).
(31)
Дпмаћи и страни.
(32)
Навести брпј пдабраних ппљппривредних газдинстава кпја се интензивнп прате вище пута
гпдищое и брпј псталих ппљппривредних газдинстава кпја се укљушују у саветпдавни систем на
друге нашине, углавнпм прекп ушещћа на групним предаваоима и крпз ппвремене ппсете
саветпдаваца ппљппривредним газдинствима.
РЗС*Публикација „Ппщтине и регипни у Републици Србији”, Републишки завпд за статистику,
www.stat.gov.rs
(16)

РЗС**Пппис станпвнищтва 2011. гпдине - Републишки завпд за статистику, www.stat.gov.rs
РЗС***Пппис ппљппривреде 2012. гпдине (Коига ппписа 1 и Коига ппписа 2), Републишки завпд
за статистику, www.stat.gov.rs
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Прилпг
ЩИФАРНИК МЕРА(1)
Табела 1. Врсте мера директних плаћаоа:
Щифра

Мере ппдрщке

100 ДИРЕКТНА ПЛАЋАОА
100.1. РЕГРЕСИ
100.1.1 Регрес за репрпдуктивни материјал (вещташкп псемеоаваое)
100.1.2 Регрес за трпщкпве складищтеоа у јавним складищтима
Табела 2. Врсте мера кредитне ппдрщке:
Щифра

Мере ппдрщке

100.2. КРЕДИТНА ППДРЩКА
100.2.1 Суфинансираое камата за ппљппривредне кредите
100.2.2 Пстали пблици кредитне ппдрщке
Табела 3. Врсте мера руралнпг развпја:
А. ППДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ
КПНКУРЕНТНПСТИ
Щифра мере
Мера

Мера ппдрщке / инвестиција

101 Инвестиције у физишку импвину ппљппривредних
газдинстава
Щифра
инвестиције

Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере

101.1.1. Набавка квалитетних приплпдних грла млешних раса:
гпведа, пваца и кпза
101.1.2. Изградоа капацитета за прикупљаое, пбраду, пакпваое,
складищтеое и пдлагаое шврстпг стајоака, пплутешнпг и
тешнпг стајоака, укљушујући инсталацију ппреме
Сектпр млекп

101.1.3. Ппрема за мужу, хлађеое и шуваое млека на фарми,
укљушујући све елементе, материјале и инсталације
101.1.4. Мащине и ппрема за рукпваое и трансппрт шврстпг,
пплутешнпг и тешнпг стајоака (трансппртери за стајоак;
уређаји за мещаое пплутешнпг и тешнпг стајоака; пумпе за
пражоеое резервпара; сепаратпри за пплутешни и тешни
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стајоак; мащине за пуоеое тешнпг стајоака;
специјализпване прикплице за трансппрт шврстпг стајоака,
уклјушујући и пратећу ппрему за пплутешни и тешни стајоак)
101.1.5. Мащине и ппрема за припрему стпшне хране, за храоеое и
напајаое живптиоа (млинпви и блендери/мещалице за
припрему стпшне хране; ппрема и дпзатпри за
кпнцентрпвану стпшну храну; екстрактпри; трансппртери;
микс прикплице и дпзатпри за кабасту стпшну храну;
хранилице; ппјилице; балери; пмпташи бала и кпмбајни за
стпшну храну; кпсилице; преврташи сена)
101.1.6. Стпшне ваге, рампе за утпвар и истпвар и тпрпви за
усмераваое и пбуздаваое живптиоа
101.1.7. Ппрема за третман папака
101.1.8. Ппрема за фиксне пграде и електришне пграде за
пащоаке/ливаде
101.1.9. Мащине за примарну пбраду земљищта
101.1.10. Мащине за дппунску пбраду земљищта
101.1.11. Мащине за ђубреое земљищта
101.1.12. Мащине за сетву
101.1.13. Мащине за защтиту биља
101.1.14. Мащине за убираое пднпснп скидаое усева
101.1.15. Мащине за трансппрт
101.1.16. Набавка пстале ппреме (ГПС навигација и др.)
101.1.17. Мащине и ппрема за навпдоаваое усева
101.2.1. Набавку квалитетних приплпдних грла гпведа, пваца, кпза и
свиоа кпје се кпристе за прпизвпдоу меса
101.2.2. Изградоа пбјеката за прикупљаое, пбраду, пакпваое,
складищтеое и пдлагаое шврстпг стајоака, пплутешнпг и тешнпг
стајоака, укљушујући инсталацију ппреме

Сектпр месп

101.2.3. Мащине и ппрема за рукпваое и трансппрт шврстпг, пплутешнпг и
тешнпг стајоака (трансппртери за стајоак; уређаји за мещаое
пплутешнпг и тешнпг стајоака; пумпе за пражоеое резервпара;
сепаратпри за пплутешни и тешни стајоак; мащине за пуоеое
тешнпг стајоака; специјализпвана ппрема за трансппрт шврстпг
стајоака, пплутешнпг и тешнпг стајоака, резервпари за тешни
стајоак, специјализпване прикплице за трансппрт
шврстпг/пплутешнпг/тешнпг стајоака, са пдгпварајућпм ппремпм),
укљушујући и пратећу ппрему за пплутешни и тешни стајоак)
101.2.4. Изградоа/рекпнструкција кап и ппремаое пбјеката за гајеое
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крмаша и прпизвпдоу прасади за тпв
101.2.5. Мащине и ппрема за складищтеое и припрему стпшне хране, за
храоеое и ппјеое живптиоа (млинпви и блендери/мещалице за
припрему стпшне хране; ппрема и дпзатпри за кпнцентрпвану
стпшну храну; екстрактпри; трансппртери; микс прикплице и
дпзатпри за кабасту стпшну храну; хранилице; ппјилице; балери;
пмпташи бала и кпмбајни за стпшну храну; преврташи сена, итд.)
101.2.6. Стпшне ваге, рампе за утпвар и истпвар и тпрпви за усмераваое и
пбуздаваое живптиоа
101.2.7. Ппрема за третман папака
101.2.8. Ппрема за смещтај квпшки, специјализпвани/ппсебнп
ппремљени кавези
101.2.9. Ппрема за фиксне пграде и електришне пграде за
пащоаке/ливаде
101.2.10. Мащине за примарну пбраду земљищта
101.2.11. Мащине за дппунску пбраду земљищта
101.2.12. Мащине за ђубреое земљищта
101.2.13. Мащине за сетву
101.2.14. Мащине за защтиту биља
101.2.15. Мащине за убираое пднпснп скидаое усева
101.2.16. Мащине за трансппрт
101.2.17. Набавка пстале ппреме (ГПС навигација и др.)
101.2.18. Мащине и ппрема за навпдоаваое усева
101.3.1. Набавка ппреме за живинарске фармe за прпизвпдоу кпнзумних
јаја
101.3.2. Набавка ппреме за спртираое, пакпваое и шуваое кпнзумних
јаја
Сектпр прпизвпдое
кпнзумних јаја

101.3.3. Изградоа/рекпнструкција кап и ппремаое пбјеката за
манипулацију, пдлагаое и пбраду стајоака
101.3.4. Набавка ппреме за рукпваое, сакупљаое и кприщћеое
живптиоскпг ђубрива; ппсебна ппрема за трансппрт ђубрива
101.4.1. Ппдизаое нпвих или пбнављаое ппстпјећих (кршеое и
ппдизаое) вищегпдищоих засада впћака, хмеља и винпве лпзе

Сектпр впће, грпжђе,
ппврће (укљушујући
пешурке) и цвеће

101.4.2. Ппдизаое и ппремаое пластеника за прпизвпдоу ппврћа, впћа,
цвећа и расаднишку прпизвпдоу
101.4.3. Ппдизаое, набавка и ппремаое система прптивградне защтите у
впћоацима и вищегпдищоим засадима
101.4.4. Ппдизаое/набавка жишаних пграда пкп вищегпдищоих засада
101.4.5. Набавка ппреме за вещташкп ппращиваое биљака при
прпизвпдои у защтићенпм прпстпру
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101.4.6. Набавка ппреме и уређаја за дпдатнп псветљеое и засеоиваое
биљака при прпизвпдои у защтићенпм прпстпру
101.4.7. Набавка ппреме и уређаја за припрему земљищта и супстрата за
гајеое биљака при прпизвпдои у защтићенпм прпстпру
101.4.8. Набавка ппреме и уређаја за сетву, садоу и мулшираое (са
фплијпм)
101.4.9. Набавка ппреме и уређаја за системе за хидрпппнишну
прпизвпдоу при прпизвпдои у защтићенпм прпстпру
101.4.10. Набавка ппреме и уређаја за защтиту биља и стерилизацију
земљищта и супстрата при прпизвпдои у защтићенпм прпстпру
101.4.11. Набавка ппреме за пбпгаћиваое угљен-дипксидпм (ткз. ђубреое
угљен дипксидпм при прпизвпдои у защтићенпм прпстпру)
101.4.12. Набавка бпкс палета за трансппрт и складищтеое прпизвпда
101.4.13. Набавка ппреме-линија за шищћеое и праое прпизвпда
101.4.14. Набавка ппреме-линија за бербу, спртираое и калибрираое
прпизвпда
101.4.15. Набавка ппреме-линија за пакпваое и пбележаваое прпизвпда
101.4.16. Набавка ппреме за презиваое, дрпбљеое, сешеое и уклаоаое
пстатака накпн резидбе впћних врста
101.4.17. Ппрема за вентилацију и ппрема за принудну вентилацију
101.4.18. Ппрема/механизација за защтиту пд мраза
101.4.19. Мащине за примарну пбраду земљищта
101.4.20. Мащине за дппунску пбраду земљищта
101.4.21. Мащине за ђубреое земљищта
101.4.22. Мащине за сетву
101.4.23. Мащине за садоу
101.4.24. Мащине за защтиту биља
101.4.25. Мащине за убираое пднпснп скидаое усева
101.4.26. Мащине за трансппрт
101.4.27. Набавка пстале ппреме (ГПС навигација и др.)
101.4.28. Мащине, уређаји и ппрема за навпдоаваое усева
101.5.1. Мащине за примарну пбраду земљищта
101.5.2. Мащине за дппунску пбраду земљищта
Сектпр пстали усеви
(житарице,
индустријскп,
арпматишнп и зашинскп
биље и др)

101.5.3. Мащине за ђубреое земљищта
101.5.4. Мащине за сетву
101.5.5. Мащине за садоу
101.5.6. Мащине за защтиту биља
101.5.7. Мащине за убираое пднпснп скидаое усева
101.5.8. Мащине за трансппрт
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101.5.9. Набавка пстале ппреме (ГПС навигација и др.)
101.5.10. Мащине и ппрема за навпдоаваое усева
101.6.1. Набавка нпвих пшелиоих друщтава
Сектпр пшеларствп

101.6.2. Набавка ппреме за пшеларствп
101.6.3. Набавка впзила и прикплица за трансппрт пшелиоих друщтава

Сектпр аквакултура

101.7.1. Набавка нпве ппреме за рибоаке
101.7.2. Набавка рибље млађи
Щифра мере

Мера

102
Щифра мере

Мера

Мера ппдрщке / инвестиција
Усппстављаое и јашаое удружеоа у пбласти ппљппривреде
Мера ппдрщке / инвестиција

104 Управљаое ризицима
Щифра
инвестиције

Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере

104.1. Улагаое у защтиту пд елементарних неппгпда, неппвпљних
климатских прилика и катастрпфалних дпгађаја
104.2. Улагаоа у пбнпву ппљппривреднпг земљищта и прпизвпднпг
пптенцијала нарущенпг елементарним неппгпдама, неппвпљним
климатским приликама и катастрпфалним дпгађајима
104.3. Псигураое усева, плпдпва, вищегпдищоих засада, расадника и
живптиоа
Б. ППДСТИЦАЈИ ЗА ПШУВАОЕ И УНАПРЕЂЕОЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРПДНИХ РЕСУРСА
Щифра мере
Мера

Мера ппдрщке / инвестиција

201.1. Пдрживп кприщћеое ппљппривреднпг земљищта
Щифра
инвестиције

Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере

201.1.1. Пдрживп управљаое земљищтем
201.1.2. Защтита земљищта пд ерпзије
201.1.3. Унапређена примена дпбре ппљппривредне праксе (агрп –
мелипративне мере)
Щифра мере
Мера

Мера ппдрщке / инвестиција

201.2. Пдрживп кприщћеое щумских ресурса
Щифра
инвестиције

Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере

201.2.1. Развпј щумских ппдрушја и унапређеое исплативпсти газдпваоа
щумама
201.2.2. Улагаоа у щумарске технплпгије, прераду и мпбилизацију и
пласман щумских прпизвпда на тржищте
201.2.3. Ппдрщка изградои щумске инфраструктуре са циљем ппвећаоа
дпступнпсти и ефикаснпсти кприщћеоа щумских ресурса
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201.2.4. Саветпдавна щумарска служба
201.2.5. Усппстављаое група и прганизација прпизвпђаша
201.2.6. Ппдрщка усппстављаоу мреже НАТУРА 2000
201.2.7. Ппдрщка сарадои и ствараоу кластера и мрежа у щумарству
Щифра мере
Мера

Мера ппдрщке / инвестиција

201.3. Прганска прпизвпдоа
Щифра
инвестиције

Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере

201.3.1. Садни и семенски материјал дпзвпљен за упптребу у прганскпј
прпизвпдои
201.3.2. Кпнтрпла и сертификација
201.3.3. Кпмпензаципна плаћаоа за прппущтену дпбит збпг примене
принципа прганске прпизвпдое и стандарда кпји превазилазе
минималнп прпписане стандарде (пп хектару)
201.3.4. Друге инвестиције кпје се пднпсе на прганску прпизвпдоу а деп
су свих псталих мера руралнпг развпја
Щифра мере
Мера

Мера ппдрщке / инвестиција

201.4. Пшуваое биљних и живптиоских генетишких ресурса
Щифра
инвестиције

Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере

201.4.1 Пшуваое биљних генетишких ресурса
201.4.2. Пшуваое живптиоских генетишких ресурса
Щифра мере Мера ппдрщке / инвестиција
Мера

201.5. Oшуваое ппљппривредних и псталих ппдрушја виспке
прирпдне вреднпсти
Щифра
Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере
инвестиције
201.5.1 Кпщеое ппљппривредних травних ппврщина виспке прирпдне
вреднпсти у прпписанпм временскпм перипду
201.5.2. Напасаое на ппљппривредним травним ппврщинама виспке
прирпдне вреднпсти уз ппщтпваое прпписаних услпва

Мера

201.6. Друге мере пплитике защтите и пшуваоа живптне средине
Щифра
Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере
инвестиције
201.6.1 Друге агрпекплпщке мере
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201.6.2. Дпбра ппљппривредна пракса
В. ППДСТИЦАЈИ ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ДПХПДКА И УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА ЖИВПТА У РУРАЛНИМ
ППДРУШЈИМА
Щифра мере
Мера

Мера ппдрщке / инвестиција

301 Инвестиције за унапређеое и развпј руралне инфраструктуре
Щифра
инвестиције

Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере

301.1. Инвестиције у израду и ревизију прпјектне и планске
дпкументације за развпј ппщтина и насеља у руралним
ппдрушјима
301.2. Инвестиције у израду, унапређеое или прпщиреое свих типпва
инфраструктуре маоег пбима, укљушујући инвестиције у
пбнпвљиве извпре енергије
301.3. Инвестиције у развпј инфпрмаципнп-кпмуникаципне
инфраструктуре, укљушујући и оену изградоу и унапређеое, и
пмпгућаваоа приступа услугама инфпрмаципнп-кпмуникаципних
технплпгија у кпмбинацији са ИТ ппремпм
301.4. Инвестиције у усппстављаое, унапређеое или прпщиреое
пснпвних услуга лпкалнпм станпвнищтву везаних за пдмпр и
културу, укљушујући и пратећу инфраструктуру
301.5. Инвестиције у рекреативну инфраструктуру за јавну упптребу,
туристишке инфп центре и туристишку инфраструктуру маоег
пбима
301.6. Инвестиције у студије и инвестиције везане за пдржаваое,
рекпнструкцију и дпградоу културнпг и истпријскпг наслеђа села,
руралних пејзажа, кап и јашаое свести п защтити живптне
средине
301.7. Инвестиције са циљем измещтаоа активнпсти и кпнзервације
зграда или других пбјеката лпцираних у пквиру, или близу
руралних насеља, са ппсебним псвртпм на унапређеое квалитета
живпта или ппвећаое квалитета и стаоа живптне средине
насеља
Щифра мере
Мера

Мера ппдрщке/Инвестиција

302 Унапређеое екпнпмских активнпсти на селу крпз ппдрщку
неппљппривредним активнпстима
Щифра
инвестиције

Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере

302.1. Инвестиције у изградоу и/или ппремаое пбјеката за пбављаое
традиципналних заната
302.2. Ппдрщка активнпстима везаним за рурални туризам
302.3. Инвестиције у изградоу и/или ппремаое ппстрпјеоа за
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пбнпвљиве извпре енергије за сппствену пптрпщоу: ппсебнп у
спларне електране, електране на бипмасу, даљинске системе
грејаоа, кптлпве за сагпреваое бипмасе
302.4. Псниваое и развпј микрп предузећа у руралним ппдрушјима
везаним за традиципнална знаоа и културнп наслеђе
302.5. Инвестиције у изградоу и/или ппремаое и ствараое нпвих
прпизвпда и услуга у руралним ппдрушјима
302.6. Изградоа пбјеката за псниваое прпдајних места на газдинствима
за директну прпдају ппљппривредних и традиципналних
занатских прпизвпда и сувенира, у ппјединашнпм или удруженпм
интересу прпизвпђаша
Щифра мере
Мера

Мера ппдрщке / инвестиција

303 Ппдрщка младима у руралним ппдрушјима
Щифра
инвестиције

Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере

303.1. Ппшетна ппмпћ за ппкретаое ппслпваоа за младе
ппљппривреднике и развпј малих ппљппривредних газдинстава
Щифра мере
Мера

Мера ппдрщке / инвестиција

304 Екпнпмске активнпсти у циљу ппдизаоа кпнкурентнпсти у
смислу дпдаваоа вреднпсти крпз прераду кап и увпђеое и
сертификацију система квалитета хране, прганских прпизвпда и
прпизвпда са пзнакпм гепграфскпг ппрекла на газдинствима
Щифра
инвестиције

Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере

304.1. Ппдрщка брендираоу прпизвпда и регипна
304.2. Ппдрщка за защтиту гепграфскпг ппрекла прпизвпда
304.3. Ппдрщка за защтиту имена прпизвпда
304.4. Ппдрщка за увпђеое система квалитета
304.5. Ппдрщка преради на газдинству
304.5.1.1. Набавка ппреме за узпркпваое, пријем, прераду, пуоеое и
пакпваое млека и прпизвпда пд млека

Прерада млека и
маркетинг

304.5.1.2. Набавка ппреме за шищћеое, праое и дезинфекцију
(стерилизацију) пбјеката, ппреме, алата, уређаја и мащина,
укљушујући и ппрему за гардерпбе и санитарне прпстприје
304.5.1.3. Набавка лабпратпријске ппреме (без стакленпг прибпра) за
интерну упптребу, кап деп прерађивашкпг ппгпна
304.5.1.4. Маркетинг прпизвпда
304.5.2.1. Набавка ппреме за пмамљиваое, клаое и пбраду труппва
304.5.2.2. Набавка ппреме за сакупљаое, пријем, шуваое/складищтеое
(хлађеое), уклаоаое и прераду сппредних прпизвпда
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живптиоскпг ппрекла кпји нису за исхрану људи

Прерада меса и
маркетинг

304.5.2.3. Набавка ппреме и уређаја за расецаое, пбраду, прераду,
пакпваое и пзнашаваое меса и уситоенпг меса, пплупрпизвпда
пд меса, мащински сепарисанпг меса и прпизвпда пд меса
304.5.2.4. Набавка ппреме и уређаји за хлађеое, пастеризацију и
стерилизацију меса и прпизвпда пд меса
304.5.2.5. Набавка лабпратпријске ппреме (без стакленпг прибпра) за
интерну упптребу, кап деп прерађивашкпг ппгпна
304.5.2.6. Набавка ппреме за шищћеое, праое и дезинфекцију
(стерилизацију) пбјеката, ппреме, алата, уређаја и мащина,
укљушујући и ппрему за гардерпбе и санитарне прпстприје
304.5.2.7. Набавка ппреме за дезинфекцију радника
304.5.2.8. Маркетинг прпизвпда
304.5.3.1. Набавка ппреме и уређаја за сущеое впћа, ппврћа и грпжђа, кап
и оихпвих прпизвпда
304.5.3.2. Набавка ппреме и уређаја за замрзаваое впћа и ппврћа, кап и
оихпвих прпизвпда
304.5.3.3. Набавка ппреме и уређаја за бланщираое, пастеризацију и
стерилизацију прпизвпда

Прерада впћа, ппврћа и
грпжђа и маркетинг

304.5.3.4. Набавка ппреме за пријем впћа, ппврћа и грпжђа, кап и прераду,
пуоеое и пакпваое оихпвих прпизвпда
304.5.3.5. Набавка ппреме за прпизвпдоу вина, ракија и других алкпхплних
пића, кап и ппреме за дегустаципне сале
304.5.3.6. Набавка ппреме за шищћеое, праое и дезинфекцију
(стерилизацију) пбјеката, ппреме, алата, уређаја и мащина,
укљушујући и ппрему за гардерпбе и санитарне прпстприје
304.5.3.7. Набавка ппреме за дезинфекцију радника
304.5.3.8. Набавка лабпратпријске ппреме (без стакленпг прибпра) за
интерну упптребу, кап деп прерађивашкпг ппгпна
304.5.3.9. Маркетинг прпизвпда
304.5.4.1. Набавка ппреме и уређаја за хладнп цеђеое уљаних култура
304.5.4.2. Набавка ппреме и уређаја за физишку рафинацију уљаних култура
304.5.4.3. Набавка ппреме за пуоеое и пакпваое уља

Прерада уљаних култура
и маркетинг

304.5.4.4. Набавка ппреме за шищћеое, праое и дезинфекцију
(стерилизацију) пбјеката, ппреме, алата, уређаја и мащина,
укљушујући и ппрему за гардерпбе и санитарне прпстприје
304.5.4.5. Набавка ппреме за дезинфекцију радника
304.5.4.6. Набавка лабпратпријске ппреме (без стакленпг прибпра) за
интерну упптребу, кап деп прерађивашкпг ппгпна
304.5.4.7. Маркетинг прпизвпда
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304.5.5.1. Набавка ппреме и уређаја за сущеое гајенпг зашинскпг,
лекпвитпг и арпматишнпг биља, кап и оихпвих прпизвпда
304.5.5.2. Набавка ппреме за прераду гајенпг зашинскпг, лекпвитпг и
арпматишнпг биља кап и оихпвих прпизвпда
304.5.5.3. Набавка ппреме и уређаја за дестилацију гајенпг зашинскпг,
лекпвитпг и арпматишнпг биља, кап и оихпвих прпизвпда (за
пптребе фармацеутске индустрије)
Прерада гајенпг,
зашинскпг, лекпвитпг и
арпматишнпг биља, кап и
маркетинг

304.5.5.4. Набавка ппреме и уређаја за екстракцију гајенпг зашинскпг,
лекпвитпг и арпматишнпг биља, кап и оихпвих прпизвпда
304.5.5.5. Набавка ппреме и уређаја за пакпваое и складищтеое гајенпг
зашинскпг, лекпвитпг и арпматишнпг биља, кап и оихпвих
прпизвпда
304.5.5.6. Набавка ппреме за шищћеое, праое и дезинфекцију
(стерилизацију) пбјеката, ппреме, алата, уређаја и мащина,
укљушујући и ппрему за гардерпбе и санитарне прпстприје
304.5.5.7. Набавка ппреме за дезинфекцију радника
304.5.5.8. Набавка лабпратпријске ппреме (без стакленпг прибпра) за
интерну упптребу, кап деп прерађивашкпг ппгпна
304.5.5.9. Маркетинг прпизвпда
304.5.6.1. Набавка ппреме и уређаја за прераду пшелиоих прпизвпда
304.5.6.2. Набавка ппреме и уређаја за пакпваое и складищтеое пшелиоих
прпизвпда

Прерада пшелиоих
прпизвпда и маркетинг

304.5.6.3. Набавка ппреме за шищћеое, праое и дезинфекцију
(стерилизацију) пбјеката, ппреме, алата, уређаја и мащина,
укљушујући и ппрему за гардерпбе и санитарне прпстприје
304.5.6.4. Набавка ппреме за дезинфекцију радника
304.5.6.5. Набавка лабпратпријске ппреме (без стакленпг прибпра) за
интерну упптребу, кап деп прерађивашкпг ппгпна
304.5.6.6. Маркетинг прпизвпда
304.5.7.1. Набавка ппреме и уређаја за сущеое гајених врста гљива, кап и
оихпвих прпизвпда
304.5.7.2. Набавка ппреме и уређаја за замрзаваое гајених врста гљива,
кап и оихпвих прпизвпда

Прерада гајених врста
гљива и маркетинг

304.5.7.3. Набавка ппреме и уређаја за бланщираое, пастеризацију и
стерилизацију прпизвпда
304.5.7.4. Набавка ппреме за пријем, прераду, пуоеое и пакпваое гајених
врста гљива и оихпвих прпизвпда
304.5.7.5. Набавка ппреме за шищћеое, праое и дезинфекцију
(стерилизацију) пбјеката, ппреме, алата, уређаја и мащина,
укљушујући и ппрему за гардерпбе и санитарне прпстприје
304.5.7.6. Набавка ппреме за дезинфекцију радника
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304.5.7.7. Набавка лабпратпријске ппреме (без стакленпг прибпра) за
интерну упптребу, кап деп прерађивашкпг ппгпна
304.5.7.8. Маркетинг прпизвпда
304.5.8.1. Набавка ппреме и уређаја за сущеое плпдпва сакупљених из
прирпде, кап и оихпвих прпизвпда
304.5.8.2. Набавка ппреме и уређаја за замрзаваое плпдпва сакупљених из
прирпде, кап и оихпвих прпизвпда
304.5.8.3. Набавка ппреме и уређаја за бланщираое, пастеризацију и
стерилизацију прпизвпда
Прерада плпдпва
сакупљених из прирпде
и маркетинг

304.5.8.4. Набавка ппреме за пријем впћа, ппврћа и грпжђа, кап и прераду,
пуоеое и пакпваое оихпвих прпизвпда
304.5.8.5. Набавка ппреме за шищћеое, праое и дезинфекцију
(стерилизацију) пбјеката, ппреме, алата, уређаја и мащина,
укљушујући и ппрему за гардерпбе и санитарне прпстприје
304.5.8.6. Набавка ппреме за дезинфекцију радника
304.5.8.7. Набавка лабпратпријске ппреме (без стакленпг прибпра) за
интерну упптребу, кап деп прерађивашкпг ппгпна
304.5.8.8. Маркетинг прпизвпда

Г. ППДСТИЦАЈИ ЗА ПРИПРЕМУ И СПРПВПЂЕОЕ ЛПКАЛНИХ СТРАТЕГИЈА РУРАЛНПГ РАЗВПЈА (ВАЖИ САМП
ЗА ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ППЉППРИВРЕДУ, ВПДППРИВРЕДУ И ЩУМАРСТВП)
Щифра мере
Мера

Мера ппдрщке / инвестиција

202.1. Спрпвпђеое лпкалних стратегија развпја
Щифра
инвестиције

Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере

202.1.1. Једна или вище мера дефинисаних пбластима А, Б или В (пп
сппственпм избпру партнерства за теритпријални рурални развпј)
Щифра мере
Мера

Мера ппдрщке / инвестиција

202.2. Умрежаваое и сарадоа између партнерства за теритпријални
рурални развпј
Щифра
инвестиције

Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере

202.2.1. Умрежаваое и сарадоа на наципналнпм нивпу
202.2.2. Умрежаваое и сарадоа на међунарпднпм нивпу
Щифра мере
Мера

Мера ппдрщке / инвестиција

202.3. Укупни трпщкпви настали активнпстима партнерства за
теритпријални рурални развпј
Щифра
инвестиције

Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере

202.3.1. Впђеое партнерства за теритпријални рурални развпј
202.3.2. Усвајаое вещтина
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202.3.3. Трпщкпви анимација станпвнищтва

Д. УНАПРЕЂЕОЕ СИСТЕМА КРЕИРАОА И ПРЕНПСА ЗНАОА
Щифра
мере

Мера ппдрщке / инвестиција
Развпј технишкп - технплпщких, примеоених, развпјних и инпвативних прпјеката у
ппљппривреди и руралнпм развпју

Мера

305.

Мера

306. Ппдрщку пружаоу савета и инфпрмација ппљппривредним прпизвпђашима,
удружеоима, задругама и другим правним лицима у ппљппривреди (Важи самп за
ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппрпвреду и щумарствп)

Табела 4. Врсте мера ппсебних ппдстицаја
Щифра мере

Мера ппдрщке / инвестиција
Ппдстицаји за спрпвпђеое пдгајивашких прпграма, ради пствариваоа
пдгајивашких циљева у стпшарству

Мера

401

Мера

402 Ппдстицаји за прпмптивне активнпсти у ппљппривреди и руралнпм развпју
Щифра
инвестиције

Листа пптенцијалних инвестиција у пквиру мере

402.1 Инфпрмативне активнпсти: сајмпви, излпжбе, манифестације, студијска путпваоа
402.2. Струшнп псппспбљаваое и активнпсти стицаоа вещтина и ппказне активнпсти
403 Ппдстицаји за прпизвпдоу саднпг материјала и сертификацију и клпнску
селекцију

Мера

Табела 5. Врсте мера кпје нису предвиђене у пквиру мера директних плаћаоа, мера кредитне ппдрщке,
(2)
мера руралнпг развпја и у пквиру ппсебних ппдстицаја
Щифра мере Мера
601
602
...
...
_____________________
Наппмена:
(1)
Щифарник мера се не пппуоава и не дпставља на Пбрасцу 1. Садржи ппдатке п називима мера и
щифрама мера кпје се унпсе у Пбразац 1.
(2)
Укпликп аутпнпмна ппкрајина, пднпснп јединица лпкалне сампуправе планира да спрпведе мере кпје
нису предвиђене Щифарникпм мера, прва таква мера се у Пбрасцу 1 навпди ппд щифрпм 601, следећа ппд
щифрпм 602. и такп редпм за сваку планирану меру.
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