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                      На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија-пречишћени текст („Службени лист општине Инђија“ број 
9/13), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за општину Инђија број 320-79/2017-III од 18.04.2017. године, члана 9. и члана 12. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ број 26/16), 
Председник општине Инђија расписује 

К  О Н  К  У  Р  С 

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА 
СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2017. ГОДИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Циљ конкурса је модернизација производње и јачање производне конкуретности кроз 
повећање продуктивности газдинства, смањење производних трошкова, одрживог управљања 
ресурсима и прилагођавања захтевима домаћег и страног тржишта. 

2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

 За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава у физичка средства 
пољопривредних гадинстава у 2017. години, предвиђен је укупан износ од 13.000.000.00 
динара. Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од плаћеног 
износа цене купљене опреме. Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).  
            Минимални и максимални износ повраћаја средстава по секторима је следећи: 

 За сектор млека: 
мин. 15.000 динара, макс. 200.000 динара 

 За сектор меса: 
мин. 15.000 динара, макс. 200.000 динара 

 За сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће: 
мин. 25.000 динара, макс. 500.000 динара 

 За сектор остали усеви: 
мин. 25.000 динара, макс. 500.000 динара 

 За сектор пчеларство: 
мин. 5.000 динара, макс. 100.000 динара  
           Подносилац захтева може поднети само једну пријаву по конкурсу, али за више тачака у 
оквиру конкурса, с тим да је максималан износ повраћаја по једној пријави 500.000,00 динара. 
  

Бесповратна средства ће се користити за следеће намене: 

1.Сектор млеко 
 Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета, 
 Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење 

концентроване и кабасте сточне хране (сено, силажа, сенажа, итд), 
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 Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и везаном 
систему држања. 

2. Сектор месо 
 Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса, 
 Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване 

и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и 
термо-појилице. 

3. Сектор воће, грожђе, поврће (укључујући и печурке) и цвеће 
 Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 
садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 
цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 
производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 
висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 
штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 
расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 
система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 
наводњавање). 

4. Сектор остали усеви (житарице, индустријско, аромантично и зачинско биље и др.) 
 Набавка прикључних машина за жетву и бербу, 
 Набавка машина за обраду земљишта, 
 Набавка сејалица. 

5. Сектор пчеларство 
 Набавка нових пчелињих друштава, 
 Набавка опреме за пчеларство. 

 
3. КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

 - физичко лице– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног 
газдинства 
              - предузетник и правно лице уписани у Регистар пољопривредних газдинстава. 
 

4. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 
 
1. Подносилац пријаве треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у 
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом; 
2. Подносилац пријаве мора бити са територије општине Инђија и производњом на територији 
општине Инђија; 
3. За предузетника и правно лице: регистровано пољопривредно газдинство мора бити 
уписано у Регистар пољопривредних гадинстава и налазити се у активном статусу, мора бити 
регистровано у Агенцији за привредне регистре и бавити се делатношћу за коју конкурише. 
Задруге морају имати најмање пет задругара чланова  задруге који су у складу са Правилником 
уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу; 
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4. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не може да користи подстицаје по 
неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно иста инвестиција не може да 
буде предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са 
прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;  
5. Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле јавне дажбине према 
локалној самоуправи; 
6. Подносилац захтева мора да има измирене обавезе по раније одобреним захтевима 
финансираним из средстава буџета општине Инђија; 
7. Инвестиција мора да је реализована у 2017. години, при чему се под реализацијом   
инвестиције сматра извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве 
инвестиције (закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који прате 
робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности) као и стављање инвестиције у функцију у 
складу са наменом; 
8.  Подносилац захтева и добављач опреме не могу да представљају повезана лица; 
9. Подносилац пријаве мора наменски да користи и не отуђи инвестицију која је предмет 
захтева у периоду од три године од дана набавке опреме, односно пет година од дана набавке 
машина и механизације; 
10. Подносилац захтева мора у Регистру пољопривредних газдинстава да има пријављену 
одговарајућу врсту биљне културе, односно одговарајућу животињу пријављену у Регистру и 
обележену и регистровану у складу са законом којим се уређује ветеринарство, 
11. Плаћања путем компензације и цесије неће бити призната; 
 
5. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 

Сектор - Млеко: 
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују најмање 2 (две) овце, 
козе, одрасле краве или јунице преко 14 месеци или купе јуницу за приплод старости од 16 до 
36 месеци у моменту потписивања уговора или издавања рачуна. Квалитетна приплодна јуница 
која је премет захтева мора да се користе за даљу репродукцију на газдинству подносиоца 
захтева 3 године од дана набавке. 
Сектор – Месо: 
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују најмање 1 (једну) одраслу 
краву или јуницу преко 14 месеци, или најмање 5 (пет) одраслих оваца, најмање 5 (пет) 
одраслих коза или најмање 2 (две) одрасле крмаче и назимице. Купе квалитетну приплодну 
овцу или козу старости од 3 до 18 месеци у моменту издавања рачуна или квалитетну крмачу 
или назимицу старости до 12 месеци. Квалитетну приплодну овцу и козу која је предмет 
захтева користе за даљу репродукцију на свом газдинству 2 године од дана набавке, а 
квалитетну приплодну свињу која је предмет захтева користе за даљу репродукцију на свом 
газдинству годину дана од дана набавке. 
Сектор – воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће 
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају засновану производњу: 
минимум 0,3 до максимум 20 ha воћа, поврћа(укључујући печурке), грожђа и цвећа или 
засновану пластеничку производњу. 
Сектор-Остали усеви 
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају минимум 2 ха земљишта под 
усевима. 
Сектор-Пчеларство 
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Прихватљиви корисници у сектору пчеларство су пољопривредна газдинства која поседују 
минимум 2 кошницe пчела пријављених у Регистру пољопривредних газдинстава. 
 
6. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30.09.2017.године. 

7. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За физичка и правна лица: 

1.  Читко попуњен образац пријаве који чини саставни део конкурса. Образац 1; 
2.  Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ, односно   
овлашћеног лица у правном лица; 
3. Доказ извршеном плаћању предметне инвестиције (фискални рачун, готовински рачун са 
спецификацијом и отпремница) издат у периоду од 1. јануара до 30. септембра, године за коју 
се подноси захтев, а који гласи на подносиоца захтева; 
4. Потврда банке о преносу средстава или извод (оверени од стране банке) у случају када је 
плаћање извршено безготовински; 
5. Гарантни лист за извршену набавку предметне опреме, машина и механизације за коју је 
утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже 
обавези издавања гарантног листа; 
6. Потврда о активном статусу, прва и друга страна извода из Регистра пољопривредних 
газдинстава за 2017. годину а за сектор млеко, месо и пчеларство - подаци о животињама; 
7. Потписана изјава да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом 
основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог 
поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са прописом којим се уређује 
кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима. Образац 2; 
8. Потврда о испуњеним доспелим обавезама по раније одобреним захтевима финансираним 
из средстава буџета општине Инђија. Образац 3; 
9. Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама издато од стране 
надлежног  органа јединице локалне самоуправе, не старије од 3 месеца 
10. Уколико подносилац захтева поседује: 
- потврда да је подносилац захтева члан удружења пољопривредника/задруге 
- оверена фотокопија дипломе (факултет, средња школа у области пољопривреде/ветерине). 
Додатна документација за инвестиције: 
101.1.1 набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета и  
101.2.1 набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса, 
1. Уверење о здравственом стању животиња, оверено од стране надлежног ветеринарског 
инспектора,  
2. Уверење о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла које је предмет 
захтева (педигре). 
3. Уговор о купопродаји (уколико је добављач пољопривредно газдинство). 
 
Додатна обавезна документација за правна лица: 
1. Извод из Агенције за привредне регистре не старији од три месеца од дана подношења 
захтева; 
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2. Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју. 
Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави 
документа преведена на српски језик. Документацију мора превести овлашћени судски тумач.   
Потребна документа могу се предати у оригиналу или као оверене фотокопије. 
  
8. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

 Средства за подршку инвестија по овом Конкурсу додељују се бесповратно. 
 Бесповратна средства ће се додељивати по пристиглим пријавама до утрошка средстава 

опредељених конкурсом.  
 Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу са приливом средстава у буџет 

Општине Инђија. 
Сви елементи Конкурса који нису наведени у овом тексту, као што су поступак доношења 
одлуке, листа прихватљивих трошкова, критеријуми бодовања и остала питања у вези с 
Конкурсом, прописани су Правилником. 
 
9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

Захтев са потребном документацијом доставити лично на шалтеру 1 Пријемног 
одељења општине Инђија или послати поштом на адресу: Општина Инђија, Цара Душана 1, 
22320 Инђија са назнаком за „Конкурс  за доделу бесповратних средстава за инвестиције у 
физичка средства пољопривредних газдинстава у 2017. години“ за „Комисију за расподелу и 
контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
општине Инђија - не отварај!“ 

 

10. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Додатне информације можете добити лично или путем телефона 022/ 55-60-60 од 07 до 15 
часова у Агенцији за рурални развој општине Инђија.  

Текст Конкурса, обрасце и Правилник о додели средстава за доделу бесповратних средстава за 
инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у 2017. години на територији 
Општине Инђија могу се преузети лично и са интернет адреса: www.arri.rs или www.indjija.net  

 
Број: 401-95/2017-II                                                                                          

Датум: 04.05.2017.године                                                                                                                                                                     
 

 

 


