Јавни позив 5. за доделу
средстава из буџета општине
Велико Градиште за подстицаји
за спровођење одгајивачких
програма, ради остваривања
одгајивачких
циљева
у
сточарству
Република СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:

320-90/2017-01-2

Датум: 31.05.2016 године
Велико Градиште
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ број
10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), члана 6. Одлуке о
образовању Буџетског фонда за развој пољопривреде („Сл. гл.
општине Велико Градиште“ број 1/2010) и Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Велико Градиште за 2017 годину, Председник општине, на
предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима
Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2017
годину,
дана 31.05.2017. године, доноси:
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о расписивању јавних позива за доделу средстава из буџета
општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Велико Градиште за 2017 годину

I Расписују се јавни позиви за доделу средстава из буџета
општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Велико Градиште за 2017 годину.
II

Текст Јавних позива гласи:
ЈАВНИ ПОЗИВ 5.
за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за
подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради
остваривања одгајивачких циљева у сточарству

Како би стимулисала већи број пољопривредних произвођача
да се укључи у систем вођење матичне евиденције Општина
Велико Градиште жели да помогне пољопривредним
произвођачима власницима РПГ-а тако што ће да финансира
трошковe насталe у поступку увођења грла у матичну
евиденцију и вођење матичне евиденције, које произвођачи
плаћају Селекцијским службaма односно Основним
одгајивачким организацијама које су регистровани за
вођење селекције и матичне евиденције по решењу
надлежног Министарства.
Општи циљ ове мере је унапређење сточарства на
територији општине Велико Градиште, а специфичан циљеви
су:
унапређење матичне евиденције у сточарству на
територији општине Велико Градиште,
побољшање расног састава стоке,

повећање прихода домаћинства са територије општине
Велико Градиште у виду субвенција за квалитетна
приплодна грла,
подизање стандарда живота у руралној средини и
пољопривредних произвођача кроз повећање и
стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.
Планирана средства за реализацију ове мере износе
450.000,00 динара са урачунатим порезом на додатну
вредност.
За пољопривредне произвођаче који успоставе сарадњу по
питању селекцијских мера, са изабраном организацијом,
пружене услуге су бесплатне.
Крајњи корисници ове мере су правна лица или
предузетници који су регистровани за вођење селекције и
матичне евиденције по решењу надлежног Министарства и
обављају своју делатност.
Општи критеријуми за кориснике по овој мери:
Правно лице, или предузетник уписан у Регистар
одгајивачких организација и организација са
посебним овлашћењем код надлежног Министарства;
Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања
према јединици локалне самоуправе, по основу
раније остварених подстицаја, субвенција;
Уколико је корисник правно лице или предузетник,
мора бити у активном статусу и уписан у регистар
привредних субјеката;
Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине
према јединици локалне самоуправе.
У пријаву на јавни позив правна лица или предузетници
достављају:
Одгајивачки програм који ће обухватити селекцијске
мере за говеда, свиње, овце и козе, а све у
функцији унапређења матичне евиденције у
сточарству на територији општине Велико Градиште и

побољшања расног састава стоке;
Доказ да је правно лице, или предузетник уписан у
Регистар одгајивачких организација и организација
са посебним овлашћењем код надлежног Министарства;
Доказ о активном статусу и упису у регистар
привредних субјеката;
Доказ да нема евидентираних доспелих неизмирених
дуговања према јединици локалне самоуправе, по
основу раније остварених подстицаја, субвенција;
Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине
према јединици локалне самоуправе;
Износ месечне брути накнаде за рад на пословима
селекције.
Примљене пријаве биће административно проверени од
стране Комисија за расподелу и контролу управљања
средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој општине Велико Градиште, у смислу комплетности,
административне
усаглашености
и
прихватљивости
инвестиције.
Обављање ових послова биће поверено Селекцијској службе
односно Основним одгајивачким организацијама које су
регистровани за вођење селекције и матичне евиденције,
која достави најприхватљивији Одгајивачки програм рада,
као и најповољније финансијске услове за обављање
послова селекције говеда, свиња, оваца и коза, а на
основу решења које доноси председник општине.
Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће
финансирани све до висине опредељених средстава за ову
меру.
Исплата средстава врши се на основу Решења председника
општине, а на предлог Комисија за расподелу и контролу
управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и
рурални развој општине Велико Градиште.
Пријаве – понуде се предају у услужни центар Општинске

управе општине Велико Градиште или поштом на адресу:
Општина Велико Градиште, Житни трг 1, Велико Градиште
12220. Благовременом доставом сматра се препоручена
пошиљк а предата пошти најкасније до истека последњег
дана утврђеног рока за предају конкурсне документације
(печат поште), без обзира на датум приспећа.
Детаљне информације могу се добити у Општинској управи
Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски
развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4. или на
телефон: 012/ 662-134 од 7-15 сати, сваког радног дана у
периоду трајања Јавног позива.
Ову одлуку објавити у средствима јавног информисања.
За спровођење ове одлуке задужује се Одељење привредни и
економски развој и дијаспору и Комисија за расподелу и
контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду
и рурални развој општине Велико Градиште.
Председник општине
Драган Милић

