На основу члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија-пречишћени текст
(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13), Одлуке о отварању буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој општине Инђија бр. 401-304/2015-III од 22.12.2015. године
(„Службени лист општине Инђија“ број 17/15), Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Инђија број 320-16/2016-III
од 18.03.2016. године, Председник општине Инђија доноси

К ОН К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВE ПРИКЉУЧНE
МEХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У СЕКТОРУ ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (УКЉУЧУЈУЋИ И
ПЕЧУРКЕ), ЦВЕЋЕ И ОСТАЛИ УСЕВИ У 2016. 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 за набавку нове
прикључне механизације и опреме у 2016. години, предвиђен је укупан износ од
5.000.000.00 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). Минималан износ бесповратних
средстава по једној пријави износи 25.000,00 динара а максималан износ 500.000,00
динара.
Бесповратна средства ће се користити за следеће намене:
1. Сектор воће, грожђе, поврће (укључујући и печурке) и цвеће
 Набавка машине за резидбу и тарупирање
 Набавка прскалице или атомизера за заштиту од болести, корова и штеточина
 Набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и
расадника од измрзавања
2. Сектор остали усеви (житарице, индустријско, аромантично и зачинско биље и др.)
1. Набавка прикључних машина за жетву и бербу
2. Набавка машина за обраду земљишта
3. Набавка сејалице
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу у оквиру истог
сектора.
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3. КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
- физичко лице– носиоц 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;
4. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не може да користи
подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако
иста инвестиција није 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 2016 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 нити да другом лицу на
коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од три године од дана
набавке опреме, односно пет година од дана набавке машина и механизације;
10. Плаћања путем компензације и цесије неће бити призната;
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5. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Прихватљиви подносиоци захтева су пољопривредна газдинства која у регистру
пољопривредних газдинстава имају уписано минимум 2 ха земљишта под одређеном
врстом биљне културе за сектор остали усеви, односно газдинства која имају засновану
производњу од минимум 0,3 ха до максимално 10ха за сектор воће, грожђе, поврће и
цвеће или 200м2 производње у заштићеном простору.
6. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до 30.09.2016.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) 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. Отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним
прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице, а која гласи на подносиоца
захтева;
6. Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства за
2016.годину коју издаје Управа за трезор;
7. Прва и друга страна извода из Регистра пољопривредних газдинстава за 2016.;
8. Потписана и оверена изјава да за предметну инвестицију не користи подстицаје по
неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако 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;
9. Потврда о испуњеним доспелим обавезама по раније одобреним захтевима
финансираним из средстава буџета општине Инђија. Образац 3;
10. Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама издато
од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, не старије од 3 месеца
11. 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;
12. Уколико подносилац захтева поседује:
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- цертификат/уверење за органску производњу и/или производи сировину или готов
производ са географским пореклом
- потврда да је подносилац захтева члан удружења пољопривредника/задруге
-оверена
фотокопија
дипломе
(факултет,
средња
школа
у
области
пољопривреде/ветерине).
Додатна обавезна документација за правна лица:
1. Извод из Агенције за привредне регистре не старији од три месеца од дана
подношења захтева;
2. Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
3. Отворен посебан наменски подрачун код Управе за трезор или поднет захтев за исти;
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 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 „Конкурса за доделу бесповратних средстава за
набавку нове прикључне механизације и опреме у сектору воће, грожђе, поврће, цвеће
и остали усеви у 2016. години на територији општине Инђија“ 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.
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Текст Конкурса, обрасце и Правилник о додели средстава за доделу бесповратних
средстава за набавку нове прикључне механизације и опреме у сектору воће, грожђе,
поврће (укључујући и печурке), цвеће и остали усеви у 2016. години на територији
Општине Инђија могу се преузети лично и са интернет адреса: www.arri.rs или
www.indjija.net
Овај конкурс објавити у Службеном листу Општине Инђија.

Број: 401-66/2016-II
Дана: 28. 03. 2016. године

Председник општине Инђија
Петар Филиповић
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