
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

БРОЈ 17. ГОДИНА LI 

11. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ

С   Е   Н   Т   А 



На основу члана 8. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде 
општине Сента („Службени лист општине Сента”, бр. 4/2013), Општинско веће 
општине Сента дана 10. 08 .2016. године доноси 

ПРАВИЛНИК 
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 
ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – РАТАРСТВА, ГОВЕДАРСТВА, 
СВИЊАРСТВА, ОВЧАРСТАВА И ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

СЕНТА 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником о расподели средстава Буџетског фонда за развој 
пољопривреде општине Сента за доделу бесповратних средстава регистрованим 
пољопривредницима за подстицање примарне пољопривредне производње – 
ратарства, говедарства, свињарства, овчарстава и пчеларства на територији 
општине Сента (у даљем тексту: Правилник) уређују се намена средстава 
Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Сента (у даљем тексту Фонд), 
услови, начин и критеријуми за доделу бесповратних средстава регистрованим 
пољопривредницима са пребивалиштем на територији општине Сента. 

II ЦИЉ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 2. 

Основни циљ доделе бесповратних средстава је финансијска помоћ за 
покриће трошкова репродуктивног материјала за вештачко осемењавање и о 
извршеним ветеринарским услугама држаоца млечних крава (говеда), крмача и 
товљених свиња, за покриће трошкова набавке квалитетних приплодних расних 
овнова ради побољшања, односно очувања особина домаћих животиња водећи 
рачуна о њиховој виталности, односно субвенционисање дела трошкова за 
куповину високо квалитетних матица и пчелних ројева, за набавку нових кошница 
и нове опреме за пчеларство, односно субвенционисање дела трошкова куповине 
семена хибридног кукуруза, семена хибридног сунцокрета, семена соје, 
системичног фунгицида за сузбијање болести код озиме пшенице и јечмa и 
природних средстава за раст биљака пољопривредним произвођачима општине 
Сента.  

У случају набавке набавке овнова корисници средстава фонда не могу 
отуђити – продати овна у року од 2 године рачунајући од дана исплате 
бесповратних средстава. 
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III КОРИСНИЦИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
 

Члан 3. 
 
 Корисници бесповратних средстава могу бити физичка лица - носиоци 
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, са пребивалиштем на 
територији општине Сента, које газдинство је уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава и налази се у активном статусу, и то:  
- баве се узгојем млечних крава (говеда) чије је бројно стање грла говеда мање од 
15 и имају рачуне о извршеним ветеринарским услугама (лекови, лечење, вештачко 
осемењавање, телење крава, миназел плус и други видови неге), 
- одгајивачи крмача са бројним стањем до 10 грла, који су уписани у евиденцију и 
имају рачуне о извршеним ветеринарским услугама (лекови, лечење, вештачко 
осемењавање и други видови неге), 
- одгајивачи товних свиња са бројним стањем до 25 грла, који су уписани у 
евиденцију и имају рачуне о извршеним ветеринарским услугама (лекови, лечење и 
други видови неге), 
- одгајивачи оваца која имају доказ (пасош) да се баве узгојем најмање 25 оваца и 
имају рачун или предрачун о набавци квалитетног расног овна, 
- пчелари који у свом власништву имају најмање 5 кошница евидентираних у 
централној бази Управи за ветерину, 
- регистровани пољопривредни произвођачи за субвенционисање дела трошкова 
куповине семена хибридног кукуруза, семена хибридног сунцокрета, семена соје, 
системичног фунгицида за сузбијање болести код озиме пшенице и јечма и 
природних средстава за раст биљака. Предност код ове субвенције имају ситна 
газдинства до 5 ха регистрованог пољопривредног земљишта.  

Рачун или други докази за набавку семена хибридног кукуруза, семена 
хибридног сунцокрета, семена соје, системичног фунгицида за сузбијање болести 
код озиме пшенице и јечма и природних средстава за раст биљака; рачуни или 
други докази о исплати извршених услуга или ветеринарских лекова; рачун или 
предрачун за набавку овна од овлашћених добављача; рачун или предрачун за 
набавку високо квалитетних матица и пчелних ројева, и рачуни или предрачуни за 
набавку нових кошница и нове опреме за пчеларство, признају се у временском 
периоду које ће се одредити Конкурсом за доделу бесповратних средстава из 
средстава Фонда (у даљем тексту: Конкурс). 
 
IV ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 
Члан 4. 

 
Немају право на коришћење бесповратних средстава:  

1. чланови Комисије за развој пољопривреде oпштине Сента; 
2. одгајивачи који немају доказ (пасош) да се баве узгојем најмање 25 оваца; 
3. одгајивачи који имају 15 или више евидентираних крава; 
4. одгајивачи крмача са бројним стањем више од 10 грла и одгајивачи товних свиња 
са бројним стањем више од 25 грла; 
5. пчелари који имају мање од 5 кошница евидентираних у централној бази Управи 
за ветерину. 
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Регистровани пољопривредни произвођачи односно газдинства имају право 

на субвенционисање дела трошкова куповине семена хибридног кукуруза, семена 
хибридног сунцокрета, семена соје, систематичног фунгицида и природних 
средстава за раст биљака. 

Регистровани пољопривредни произвођачи односно газдинства који поднесу 
пријаву за финансирање репродуктивног материјала за вештачко осемењавање и 
рачун о извршеним ветеринарским услугама немају право да се пријаве за 
финансирање набавке квалитетних приплодних расних овнова и обрнуто.  

Регистрована пољопривредна газдинства које се баве пчеларством имају 
право на пријаву за субвенционисање дела трошкова куповине семена хибридног 
кукуруза, семена хибридног сунцокрета, семена соје, систематичног фунгицида и 
природних средстава за раст биљака регистрованим пољопривредним газдинствима 
на територији општине Сента, али на остале конкурсе немају право да се пријаве. 

 
 
V ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
  

Члан 5. 
 

Пријаву за доделу бесповратних средстава из средстава Фонда може да 
поднесе сваки регистровани пољопривредник са пребивалиштем на територији 
oпштине Сента који у смислу поглавља III. овог Правилника може бити корисник 
бесповратних средстава Фонда, на начин и уз подношење доказа о испуњавању 
критеријума који ће бити регулисани Конкурсом. 
 
VI НАЧЕЛА ПРАВА ПРВЕНСТВА 
  

Члан 6.  
 

У случају да има више заинтересованих од расположивих новчаних 
средстава, Комисија за развој пољопривреде општине Сента направиће 
приоритетни редослед међу пријављеним кандидатима на Конкурс према следећем:  
 
А) За сточаре која се баве узгојем млечних крава (говеда), крмача и товљених 
свиња: 
1. да је одгајивач млађи од 40 година – 5 бодова,  
2. да има мање од 8 грла крава – 4 бода,  
3. да има мање од 15 товљеника – 2 бода, 
4. да има мање од 5 крмача – 2 бода, 
5. број чланова породичног пољопривредног газдинства већи од три - 2 бода.  
 
Б) За сточаре која се баве узгојем расних оваца: 
1. да је одгајивач млађи од 40 година – 5 бодова,  
2. број чланова породичног пољопривредног газдинства већи од три - 2 бода.  
 
В) За ратарске произвођаче : 
1. изнад 5 ха пољопривредног земљишта критеријум је величина регистрованог 
пољопривредног земљишта, мања газдинства имају предност испред већих. 
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Г) За пчеларе: 
1. да је млађи од 40 година– 5 бодова, 
2. има 5 кошница – 4 бода, 
3. има од 6-10 кошница – 3 бода, 
4. има од 11-20 кошница – 2 бода, 
5. има 21 или више кошница – 1 бод. 
 
VII УСЛОВИ РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА И ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА 
 

Члан 7. 
 
 Председник општине доноси Одлуку о расписивању конкурса за расподелу 
средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Сента на предлог 
Комисије за развој пољопривреде општине Сента најкасније до 15. августа сваке 
године за текућу годину. 

Конкурс за расподелу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде 
општине Сента председник општине расписује најкасније до 15. августа текуће 
године 

Рок за подношење захтева са потребним документима на Конкурс за 
расподелу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Сента је 45 
дана од дана објављивања Конкурса. 
 Председник општине доноси Одлуку о додели средстава Буџетског фонда за 
развој пољопривреде општине Сента на предлог Комисије за развој пољопривреде 
општине Сента у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на 
Конкурс за расподелу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине 
Сента. 

Комисија за развој пољопривреде општине Сента предлаже председнику 
општине Сента доделу бесповратних средстава по једној одобреној пријави за 
одгајиваче млечних крава (говеда), крмача и товљених свиња, за одгајиваче расних 
ована, за пољопривредних газдинстава која се баве пчеларством, за 
пољопривредних газдинстава - ратарских произвођача, који ће се директно 
усмеравати на текући рачун корисника. 

О додели бесповратних средстава се закључује уговор између Фонда и 
корисника бесповратних средстава најкасније до 30. новембра текуће године. 
 Исплата додељених бесповратних средстава ће се вршити након склапања и 
потписивања Уговора између корисника и Фонда, а најкасније до 30. новембра 
текуће године.  
 Приликом закључивања уговора о додели бесповратних средстава 
пољопривредници су обавезни да прилажу оригинална документа.  
 Уколико се предвиђена средства на предметном конкурсу у потпуности не 
потроше, преостали део ће се преусмерити у корист следећег Конкурса за 
стимулацију пољопривреде, којег ће расписати председник општине до краја 
текуће године. 

Уколико на крају текуће године остају неискоришћена средства, та средства 
преносиће се у наредну годину. 
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VIII НАДЗОР НАД КОРИШЋЕЊЕМ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 
Члан 8. 

 
Комисија за развој пољопривреде општине Сента има задатак да врши 

надзор над исправношћу коришћења додељених бесповратних средстава из 
средстава Фонда.  

Уколико се утврди да су бесповратна средства употребљена супротно 
одредбама Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине 
Сента, Конкурса или овог Правилника, Комисија је дужна да то јави надлежним  
органима општине Сента ради покретања потребних поступака (по потреби 
укључујући и кривично гоњење) као и ради враћања неадекватно потрошених 
средстава са законским затезним каматама. 
 
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 9. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 Овај Правилник треба објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                          Заменик председника општине 
ОПШТИНА СЕНТА                                                     
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                 
Број: 415-3/2016-III                                                                 Иштван Ђери, с.р. 
Дана: 10. 08. 2016. године 
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Садржај: 

108. 

ПРАВИЛНИК О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ДОДЕЛУ 
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – РАТАРСТВА, ГОВЕДАРСТВА, 
СВИЊАРСТВА, ОВЧАРСТАВА И ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ СЕНТА 
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ИЗДАВАЧ: Одељење  за   скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444 

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: 

Карољ Кермеци, дипл. правник, Секретар СО Сента 

ГОДИШЊА 
ПРЕТПЛАТА: 

2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно
или за годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара,  
за претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета
оглашавање је бесплатно.

ЖИРО РАЧУН 840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине 

ШТАМПА: Одељење за скупштинске и извршне послове 

ТИРАЖ: 200 ком.




