СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА
ГОДИНА MMXIX – БРОЈ 13

БАБУШНИЦА, 12.07.2019.ГОДИНЕ

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Сл гласник РС“ бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и Правилника о измени
правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја за спровођење мера
пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник РС“, број
16/2018), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014- др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 63. Статута општине Бабушница
(„Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008, 5/2008, 5/2013, 13/2013 и
7/2019), члана 3. Одлуке о Општинском већу општине Бабушница („Скупштински преглед
општине Бабушница“ број: 4/2008 и 2/2014), а у складу са Програмом подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за
2019. годину („Скупштински преглед општине Бабушница“, број: 8/2019 од
23.05.2019.године), Општинско веће општине Бабушница, на седници одржаној
17.06.2019. године, доноси

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА МЕРЕ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на мере
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Бабушница за 2019. годину.
Члан 2.
За спровођење Програма подршке пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Бабушница за 2019. годину, обезбеђена су средства у буџету општине
Бабушница за 2019. годину, у укупном износу од 9.500.000,00 динара.
Члан 3.
Мере подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја су:
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1. Директна плаћања – Регрес за репродуктивни материјал (вештачко
осемењавање),
2. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,
3. Органска производња,
У оквиру мере Директна плаћања, планирана је инвестиција 100.1.1. - Регрес за
репродуктивни материјал (вештачко осемењавање).
У оквиру мере Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
планиране су следеће инвестиције:








101.1.1. - Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса оваца (Набавка
уматичених јагњади)
101.4.1 - Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање)
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе (Набавка садница воћака)
101.4.2. - Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и
расадничку производњу ( Набавка конструкције и покривне фолије за пластенике
са системом наводњавања кап по кап)
101.4.24. - Машине за заштиту биља
101.4.28. - Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева и
101.6.2. - Набавка опреме за пчеларство.

У оквиру мере Органска производња, планирана је инвестиција, 201.3.2. - Контрола и
сертификација.
Члан 4.
У оквиру мере Директна плаћања, из буџета су издвојена средства у износу од
1.700.000,00 динара.
За инвестицију Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање),
планирана су средства у укупном износу од 1.700.000,00 динара. Захтев се подноси за
једно осемењавање по крави. Подстицај ће износити 100%.
За меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, из буџета
је издвојено укупно 7.550.000,00 динара.
Сектор млеко
У оквиру мере, за инвестицију Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса
оваца (Набавка уматичених јагњади), планирана су средства у укупном износу до
2.000.000,00 динара. Подстицај ће износити 80% од вредности инвестиције са урачунатим
ПДВ-ом, а у максималном износу до 100.000,00 динара.
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Сектор воће и поврће
У оквиру мере, за инвестицију Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и
подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе (Набавка садница воћака),
планирана су укупна средства од 815.000,00 динара. Подстицај ће износити 80% од
вредности инвестиције са урачунатим ПДВ-ом, а у максималном износу до 100.000,00
динара.
За инвестицију: Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа
и расадничку производњу ( Набавка конструкције и покривне фолије за пластенике са
системом наводњавања кап по кап) укупна планирана средства износе 1.575.000,00
динара. Подстицај ће износити 80% од вредности инвестиције са урачунатим ПДВ-ом, а у
максималном износу до 105.000,00 динара.
За инвестицију: Машине за заштиту биља, укупна планирана средства износе
1.000.000,00 динара. Подстицај ће износити 80% од вредности инвестиције са урачунатим
ПДВ-ом, а у максималном износу до 100.000,00 динара.
За инвестицију: Машине, уређаји и опрема за наводњавање биљних култура,
планирана средства износе 1.200.000,00 динара. Подстицај ће износити 80% од вредности
инвестиције са урачунатим ПДВ-ом, а максимално до 120.000,00 динара по кориснику.
Подстицај се односи на набавку пумпи за наводњавање, агрегата за пумпе и остале
опреме.
Сектор пчеларство
За инвестицију: Набавка опреме за пчеларство, укупна планирана средства износе
960.000,00 динара. Подстицај ће износити 80% од вредности инвестиције са урачунатим
ПДВ-ом, а у максималном износу до 80.000,00 динара.
У оквиру мере Органска производња, из буџета издвојена су средства у укупном
износу од 250.000,00 динара.
За инвестицију: Контрола и сертификација, планирана су средства у износу од
250.000,00 динара. Максималан износ по кориснику износиће 25.000,00 динара.
Члан 5.
Директна плаћања
За спровођење ове мере биће расписан јавни позив од стране Општинског већа
општине Бабушница. Општинско веће ће формирати комисију за пријем и обраду захтева.
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Достављене пријаве ће бити административно проверене од стране комисије у
смислу комплетности, административне усаглашености. Захтеве корисници подносе на
обрасцима у складу са условима дефинисаним у јавном позиву, уз потребну другу
документацију. Захтеви који стигну комплетни и благовремено у складу са прописаним
условима биће прегледани и решавани по редоследу пристизања, што се односи на
моменат пријема захтева у услужном центру општине Бабушница. Комисија ће
Општинском већу селективно достављати предлоге о поднетим захтевима. Општинско
веће доноси закључак за кориснике који буду испуњавали услове и остварили право на
подстицај. Након доношења закључка, корисницима ће од стране општине бити уплаћена
средства на рачун пољопривредног газдинства.
Право учешћа по јавном позиву, за све инвестиције у оквиру ове мере, имају
носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији
општине Бабушница, који чувају и поседују краве, у свом власништву или власништву
члана регистрованог пољопривредног газдинства.
Општи услови за учешће по јавном позиву за ову меру су следећи:







Корисник мора да има измирене обавезе по основу локалних јавних прихода, чији
обрачун и наплату врши Одсек за финансије, локалну пореску администрацију и
јавне набавке Општинске управе општине Бабушница
Да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима
Корисник мора да је испунио обавезе по Уговору за доделу средстава по стеченом
праву на субвенције у оквиру Програма пољопривредне политике и политике
руралног развоја за 2018. годину
Да је извршено вештачко осемењавање крава које су у власништву носиоца или
чланова регистрованог пољопривредног газдинства у периоду од 01.01.2019.
године до дана подношења захтева.

Јавни позив садржи:
-

предмет инвестиције
ко може бити учесник
начин подношења захтева
рок за подношење захтева
обим средстава која се додељују за сваку инвестицију
преглед документације коју је потребно доставити уз попуњен образац захтева ( за
сваку инвестицију посебно)
начин одобравања средстава
начин објављивања.

Рок за реализацију ове мере је 01.03.2020. године.
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Члан 6.
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
За спровођење ове мере биће расписан јавни позив од стране Општинског већа
општине Бабушница. Општинско веће ће формирати комисију за пријем и обраду захтева.
Достављене пријаве ће бити административно проверене од стране комисије у
смислу комплетности, административне усаглашености. Захтеве корисници подносе на
обрасцима у складу са условима дефинисаним у јавном позиву, уз потребну другу
документацију. Захтеви који стигну комплетни и благовремено у складу са прописаним
условима биће прегледани и решавани по редоследу пристизања, што се односи на
моменат пријема захтева у услужном центру општине Бабушница. Комисија ће
Општинском већу селективно достављати предлоге о поднетим захтевима. Општинско
веће доноси закључак за кориснике који буду испуњавали услове и остварили право на
подстицај. Након доношења закључка, са корисницима ће бити склопљен уговор о додели
средстава.
Право учешћа по јавном позиву, за све инвестиције у оквиру ове мере, имају
носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији
општине Бабушница и имовином на територији општине Бабушница.
Општи услови за учешће по јавном позиву за ову меру су следећи:







Корисник мора да има измирене обавезе по основу локалних јавних прихода, чији
обрачун и наплату врши Одсек за финансије, локалну пореску администрацију и
јавне набавке Општинске управе општине Бабушница
Да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима
Корисник мора да је испунио обавезе по Уговору за доделу средстава по стеченом
праву на субвенције у оквиру Програма пољопривредне политике и политике
руралног развоја за 2018. годину
Корисник може да поднесе захтев само за једну инвестицију у оквиру мере.

Специфични услови које корисник мора да испуни за сваку инвестицију у оквиру
мере су следећи:
За инвестицију: Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса оваца
(Набавка уматичених јагњади)



да корисници на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ: 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза;
да су грла приплодних оваца – јагњади које већ поседују пријављена на газдинство.

За инвестицију: Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и
подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове
лозе,
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да корисници на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ: 0,1- 50 ха јагодастих врста воћака и хмеља; 0,3- 100 ха
другог воћа; 0,2 – 100 ха винове лозе;
да је земљиште на коме се планира засад пријављено приликом регистрације
пољопривредног газдинстaва,
да није под било каквим теретом (хипотека, плодоуживање и друго), односно да су
у моменту подношења пријаве окончани сви поступци доказивања власништва и да
нема забележбе у листу непокретности да је предметно земљиште под теретом;

За инвестицију: Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа,
цвећа и расадничку производњу ( конструкције и покривне фолије за пластенике са
системом наводњавања кап по кап),




да корисници на крају инвестиције имају у свом власништву, односно власништву
члана РПГ мање од 0,5 ха пластеника
да је земљиште на коме се планира засад пријављено приликом регистрације
пољопривредног газдинстaва,
да није под било каквим теретом (хипотека, плодоуживање и друго), односно да су
у моменту подношења пријаве окончани сви поступци доказивања власништва и да
нема забележбе у листу непокретности да је предметно земљиште под теретом;

За инвестицију: Машине за заштиту биља,


корисник треба да у свом власништву, односно у власништву члана РПГ има мање
од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 ха другог воћа, односно 0,1 –
50 ха цвећа, односно 0,2 – 100 ха лозе;

За инвестицију: Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева,


корисник треба да у свом власништву, односно у власништву члана РПГ има мање
од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 ха другог воћа, односно 0,1 –
50 ха цвећа, односно 0,2 – 100 ха лозе;

За инвестиције: Набавка опреме за пчеларство,



корисник треба да има 5-500 кошница,
да има пријављене кошнице на регистрованом пољопривредном газдинству.

Јавни позив садржи:
-

предмет инвестиције
ко може бити учесник
начин подношења захтева
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рок за подношење захтева
обим средстава која се додељују за сваку инвестицију
преглед документације коју је потребно доставити уз попуњен образац захтева ( за
сваку инвестицију посебно)
начин одобравања средстава
начин објављивања.

Обавезе корисника који буду остварили право на подстицај, биће дефинисане
Уговором.
Рок за реализацију ове мере 01.03.2020. године.
Члан 7.
Органска производња
За спровођење ове мере биће расписан јавни позив од стране Општинског већа
општине Бабушница. Општинско веће ће формирати комисију за пријем и обраду захтева.
Достављене пријаве ће бити административно проверене од стране комисије у
смислу комплетности, административне усаглашености. Захтеве корисници подносе на
обрасцима у складу са условима дефинисаним у јавном позиву, уз потребну другу
документацију. Захтеви који стигну комплетни и благовремено у складу са прописаним
условима биће прегледани и решавани по редоследу пристизања, што се односи на
моменат пријема захтева у услужном центру општине Бабушница. Комисија ће
Општинском већу селективно достављати предлоге о поднетим захтевима. Општинско
веће доноси закључак за кориснике који буду испуњавали услове и остварили право на
подстицај. Након доношења закључка, са корисницима ће бити склопљен уговор о додели
средстава.
Право учешћа на конкурс за инвестицију Контрола и сертификација у оквиру ове
мере имају носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са пребивалиштем на
територији општине Бабушница и имовином на територији општине Бабушница, а који су
у процесу конверзије за органску производњу.
Општи услови за учешће на конкурсу за ову меру су следећи:





Корисник мора да има измирене обавезе по основу локалних јавних прихода, чији
обрачун и наплату врши одсек за финансије, локалну пореску администрацију и
јавне набавке Општинске Управе општине Бабушница
Да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима
Корисник мора да је испунио обавезе по Уговору за доделу средстава по стеченом
праву на субвенције у оквиру Програма пољопривредне политике и политике
руралног развоја за 2018. годину
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Јавни позив садржи:
-

предмет инвестиције
ко може бити учесник
начин подношења захтева
рок за подношење захтева
обим средстава која се додељују за сваку инвестицију
преглед документације коју је потребно доставити уз попуњен образац захтева
начин одобравања средстава
начин објављивања.

Обавезе корисника који буду остварили право на подстицај, биће дефинисане
Уговором.
Рок за реализацију ове мере 01.03.2020. године.
Члан 8.
Захтеви за све инвестиције у оквиру напред наведених мера, који стигну комплетни
у складу са прописаним условима биће прегледани и решавани по редоследу подношења.
Члан 9.
Средства која се у складу са овим Правилником одобре за реализацију конкретне
инвестиције, могу се користити искључиво за реализацију те инвестиције, у складу са
уговором који се закључује између Општине Бабушница и корисника. Предачун који
корисник доставља као део неопходне документације, уз захтев по јавном позиву, несме
бити са ранијим датумом од датума објављивања јавног позива.
Члан 10.
Јавни позив ће трајати до утрошка средстава која су издвојена у буџету општине за
реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Бабушница за 2019. годину. Текст јавног позива се објављује на
званичној интернет страници и огласној табли општине Бабушница и биће достављен
председницима месних заједница.
Члан 11.
Општинско веће општине Бабушница решењем образује Комисију за пријем и
обраду поднетих захтева за остваривање права на коришћење подстицаја и праћење
испуњавања уговорних обавеза корисника. Комисија утврђује комплетност документације
и испуњеност услова подносиоца, у складу са јавним позивом, сачињава предлог и
доставља Општинском већу. Општинско веће на основу предлога Комисије, доноси
закључак о додели средстава корисницима за реализацију конкретних инвестиција.
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Комисија има три члана, представнике запослених или радно ангажованих по
другом основу у органима општине Бабушница.
Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад.
Општина Бабушница обезбеђује услове за рад Комисије.

Члан 12.
Председник општине закључује уговоре о додели средстава из буџета општине
Бабушница са корисницима најкасније у року од 15 дана од дана коначности Одлуке
Општинског већа о додели средстава корисницима.

Члан 13.

Уговор о додели средстава из буџета општине Бабушница садржи:
-

предмет инвестиције
висину додељених средстава из буџета општине Бабушница за реализацију
инвестиције
укупну вредност инвестиције
начин преноса средстава
начин повраћаја неутрошених и неоправданих средстава
међусобна права и обавезе уговорних страна
начин праћења реализације инвестиције
услове за раскид уговора пре истека времена на који је закључен
права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре истека времена на
који је закључен
начин решавања спорова.
Члан 14.

Рок за правдање додељених средстава по реализованој инвестицији, дефинисан је
уговором. Корисници су у обавези да доставе рачуне и пратећу документацију по
реализованој инвестицији.
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Члан 15.
Корисник је у обавези да поштује уговорне обавезе, у супротном општина
Бабушница има право на једнострани раскид уговора уз захтев за повраћај пренетих
средстава. У овом случају корисник губи право на подстицај у наредне 3 године од стране
општине Бабушница.
Ако се утврди ненаменско трошење средстава општина Бабушница дужна је да
раскине уговор и захтева повраћај пренетих средстава.
Члан 16.
Правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења. Правилник објавити у
Скупштинском прегледу општине Бабушница.

БРОЈ: 320-24/2019-3
У Бабушници, 17.06.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Слађана Николић ,с.р.
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1. Правилник о условима и начину остваривања права на мере подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
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