СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2017

Број: 5

Кнић, 03.05.2017.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 27.04.2017. године, на основу, члана 59.
став 1. тачка 32. Статута општине Кнић (''Сл гласник РС '', бр. 95/08 и ''Сл. гласник општине Кнић '', бр. 3/16) у
складу са Програмом реализације мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Кнић за 2017. годину који је донела Скупштина општине Кнић на седници од 10.04.2017.
године, под бројем 320-319/2017 („Службени гласник општине Кнић“ број 4/2017) , а на који је претходну
сагласност дало Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије решењем број 32000-1781/2017-09 од 22.03.2017. године, расписује
КОНКУРС
за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Кнић за 2017. годину намењених подстицајима за
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџета општине Кнић за пољопривреду и
рурални развој, а у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Кнић за 2017. годину.
Корисници мере
–

Физичка лица - носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава

Општи услови за учешће на конкурсу
- Да је корисник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и
условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава (најкасније до дана објављивања Конкурса);
- Да достави образац структуре биљне и животињске производње;
- Да има пребивалиште (са пребивалиштем у општини Кнић најкасније од 01.01.2017. године) и производњу
на територији општине Кнић;
- Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне
самоуправе;
- Потписана изјава да корисник није остварио средства по истом основу у другим јавним фондовима;
- У случају када корисник није власник газдинства или земљишта где се инвестиција врши, треба да се достави
уговор о закупу. Уговор између заинтересованих страна треба да покрије период од најмање пет година;
- Не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје у року од пет година од дана исплате
подстицаја и да се у том периоду предмет наменски користи;
- Само инвестиције реализоване након потписивања уговора могу се сматрати прихватљивим за надокнаду
трошкова.
Једно пољопровредно газдинство, односно Корисник, у току трајања конкурса, моћи ће да поднесе само
један захтев за коришћење подстицајних средстава у физичку имовину пољопривредних газдинстава само по
једном основу/ сектору и то само за једну шифру инвестиције.
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- На подносиоца захтева мора да гласи доказ о преносу средстава од пословне банке, рачун, отпремница,
гарантни лист и сл.;
Прихватљиве инвестиције са специфичним критеријумима, интензитетом помоћи, потребном
документацијом и обавезама корисника дати су у наставку:

Сектор Млеко – инвестиција 101.1.1.
Шифра
Инвестиције
101.1.1.

Назив инвестиције
Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или
сименталског говечета

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства са 2 – 19 млечних крава и минимално 1,00 hа
обрадиве површине по грлу у власништву или у закупу на почетку инвестиције.
Интензитет помоћи за инвестицију 101.1.1. је 70% од износа на основу достављеног доказа о преносу
средстава (извод из банке, налог за уплату и слично) за купљене приплодне јунице (без урачунатог ПДВ) .
Максималан износ подстицаја по једном захтеву је 105.000 динара.
Предвиђени број грантова за ову инвестицију је 14.
Сектор Месо – инвестиција 101.2.1.
Шифра
Инвестиције
101.2.1.

Назив инвестиције
Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у овчарству имају минимално 0,15 hа
пољопривредне површине по грлу у власништву или у закупу, док за производњу у свињарству не постоје
специфични критеријуми.
Интензитет помоћи
- За инвестицију 101.2.1. је 70% од износа на основу достављеног доказа о преносу средстава (извод из
банке, налог за уплату и слично) за купљена квалитетна говеда, овце, свиње и козе (без урачунатог
ПДВ).
Максималан износ подстицаја по једном захтеву за овчарство износи 65.000 за минимум 5 грла, док за
свињарство износи 90.000 за минимум 3 грла.
Предвиђени број грантова за овчарство је 25, док за свињарство је 15.

Сектор Воће, поврће и цвеће- инвестиција 101.3.1., иинвестиција 101.3.3. и инвестиција 101.3.4
Шифра
Инвестиције
101.3.1.

101.3.3.

Назив инвестиције
Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и
подизање) производних (са наслоном) и матичних засада
воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних
мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање,
клонску
селекцију,
сертификацију,
конзервацију
и
мултипликацију садног материјала
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
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цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за
воћарско -виноградарску производњу (набавка прецизних
машина за сетву, машина за расађивање расада, високо
квалитетних 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)
Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за
повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и
расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и
полузаштићеном простору (набавка конструкција за
пластенике
и
стакленике,
високо
квалитетних
вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система
за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање,
система за наводњавање/
одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова
за производњу расада) за пластенике и стакленике

Прихватљиви корисници
- Прихватљиви корисници за инвестицију 101.3.1. су пољопривредна газдинства која имају засноване засаде
минимум 0,05 hа или ће подићи засаде максимално до 0,3 ha јагодичастог и бобичастог воћа, односно засноване
засаде минимум 0,1 hа или ће подићи засаде максимално до 0,5 ha другог воћа.
- Да подносилац захтева буде власник земљишта или да подносилац захтева има закључен уговор о закупу
земљишта на период 10 година, оверен код надлежне институције.
- Корисник треба да је пре подизања производног засада на катастарским парцелама на којима планира
подизање засада извршио хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту као
и да има уговор са овлашћеним добављачем који је регистрован у складу са законом за производњу садног
материјала воћака (који гарантује квалитет садног материјала и који је стручно испратио заснивање
производње), да је извршио риголовање (дубока обрада) земљишта са минималном дубином од 0,4 до 0,5
метара за јабучасто и коштичаво воће односно 0,25 до 0,30 метара за јагодичасто и бобичасто на катастарским
парцелама на којима су подигнути производни засади као и да достави доказ да је набавио сертификовани
садни материјал и да су саднице здравствено и сортно исправне. Производни засад мора да испуњава услове у
погледу густине садње на основу Правилника Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
- Прихватљиви корисници за инвестицију 101.3.4. су пољопривредна газдинства која ће формирати пластенике
са минималним капацитетом од 150 m2 пластеника и располажу са наведеним површинама пољопривредног
земљишта у власништву или у закупу земљишта са физичким лицем на период најмање пет година рачунавши
од 2017. године.
Интензитет помоћи
- За инвестицију 101.3.1. интензитет помоћи је 70% од износа на основу достављеног доказа о преносу
средстава (извод из банке, налог за уплату и слично) (без урачунатог ПДВ). За инвестицију 101.3.3.
интензитет помоћи је 70% од износа на достављеном рачуну за набавку 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, високо квалитетних 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) , без урачунатог ПДВ. За ситну механизацију за инвестицију 101.3.3. интензитет помоћи
је 60% од износа на достављеном рачуну.
Максималан износ подстицаја за инвестицију 101.3.1. и 101.3.3. по једном захтеву износи 125.000
динара.
Предвиђени број грантова за ову инвестицију је 10.
За ситну механизацију максимални износ средстава је 25.000 по једном захтеву.
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Предвиђени број грантова за ову инвестицију је 45.
За инвестицију 101.3.4. - интензитет помоћи је 70% од износа на достављеном рачуну за изградњу
пластеника и пратеће опреме (без урачунатог ПДВ) .

-

Максималан износ подстицаја за инвестицију 101.3.4. по једном захтеву износи 150.000 динара. Предвиђени
број грантова за ову инвестицију је 14.

Сектор 4: Пчеларство – инвестиција 101.5.1. и инвестиција 101.5.2.
Шифра
Инвестиције
101.5.1.

Назив инвестиције

101.5.2.

Набавка опреме за пчеларство

Набавка нових пчелињих друштава

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују регистрован пчелињак са максимално
20 пчелињих друштава.
Интензитет помоћи
- За инвестицију 101.5.1. – интензитет помоћи је 70% од износа на достављеном рачуну за
набављање пчелињег друштва (без урачунатог ПДВ) .
- За инвестицију 101.5.2. – интензитет помоћи је до 70% од износа на достављеном рачуну за
набављање опреме за пчеларство - кошница (без урачунатог ПДВ) .
Максималан износ подстицаја за инвестицију 101.5.1. и инвестицију 101.5.2. по једном захтеву износи 50.000 за
минимум 5 пчелињих друштава.
Предвиђени број грантова за ову инвестицију је 10.

Напомена: Oдобрени подстицаји се додељују у виду бесповратних средстава након реализације инвестиције.
Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка имовину пољопривредних газдинстава подноси се лично
преко Писарнице Општинске управе општине Кнић, Канцеларији за пољопривреду и заштиту животне средине.
Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине општине Кнић стара се о пријему и обради захтева и
врши административну проверу испуњености услова дефинисаних Јавним позивом. Након тога Канцеларија за
пољопривреду и заштиту животне средине доноси предлог одлуке о лицима која су испунили услове конкурса,
и исти доставља Комисији. Комисија, коју за реализацију ове мере, образује Општинско веће, има задатак да
провери комплетност и утврди техничку исправност достављених докумената, оцени све пристигле пријаве и
припреми предлог и извештај за доделу средстава за суфинансирање инвестиција Општинском већу општине
Кнић. Уз захтев у коме се наводи врста инвестиције за коју се конкурише прилажу се следећа документа:







потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2017. години (фотокопија),
потврда о пребивалишту на територији општине Кнић, са пребивалиштем у општини Кнић
најкасније од 01.01.2017. године (потврду издаје МУП-ПС Кнић),
извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње (доказ о
пољопривредној производњи на територији општине и доказ да су парцеле на којима је подигнут
производни засад уписане у регистар пољопривредних газдинстава) и извод са основним подацима
пољопривредног газдинства (издаје Управа за трезор),
извод из регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду (из Управе за трезор)
извод из регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду уколико има регистрована пчелиња
друштва ако се конкурише за пчелиња друштва и опрему у пчеларству ( из Управе за трезор ),
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потврда о регистрацији пчелињака и стајалишта са укупним бројем регистрованих кошница у
2017. години - закључно са даном подношења захтева за инвестиције у пчеларству (издаје надлежна
ветеринарска станица)
уговор о закупу пољопривредног земљишта на период најмање 10 година, оверен код надлежне
институције, рачунавши од 2017. године (само ако је подносилац захтева вишегодишњи засад подигао
на земљишту које је узео у закуп),
уговор о закупу пољопривредног земљишта на период најмање 5 година, оверен код надлежне
институције, рачунавши од 2017. године за пластенике;
предрачун или предуговор за набавку предметне инвестиције,
потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и
добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке.

На основу поднете документације и обиласка пољопривредних газдинстава која су поднела захтев
Комисија формира ранг листу по критеријумима усвојеним од стране Општинског већа.
Рок за подношење захтева је од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници општине
Кнић www.knic.rs. до 15.06.2017. године.

Након утврђивања ранг листе од стране надлежне Комисије формиране од стране Општинског Већа
општине Кнић и Одлуке Општинског већа корисници ће добити обавештење о добијеном праву за реализацију
инвестиције и следећој документацији коју треба да доставе најкасније до 30.09.2017. године:
За инвестицију 101.1.1.





фискални или готовински рачун о плаћеном износу за предметну ивестицију или купопродајни
уговор издат у току текуће календарске године, на коме је јасно исказана основна цена коштања,
доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод
оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке,
отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања
отпремнице,
и фотокопије наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) подносиоца
захтева.

За инвестицију 101.2.1.





фискални или готовински рачун о плаћеном износу за предметну ивестицију или купопродајни
уговор издат у току текуће календарске године, на коме је јасно исказана основна цена коштања,
доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод
оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке,
отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања
отпремнице,
и фотокопије наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) подносиоца
захтева.

За инвестицију 101.3.1.





копија плана за све парцеле на којима је подигнут производни засад у размери 1:1000 не старији од
шест месеци у тренутку подношења захтева (издаје надлежна служба за катастар непокретности РГЗ),
извод или препис листа непокретности за све катастарске парцеле на којима је подигнут производни
засад са подацима о власништву, теретима и ограничењима, не старији од шест месеци у тренутку
подношења захтева (издаје надлежна служба за катастар непокретности –РГЗ),
анализа земљишта за одговарајуће парцеле на којима је заснован производни засад са препоруком
ђубрења за одговарајућу воћну врсту, извршена пре подизања засада не старија од 3 године,
фискални и готовински рачун о плаћеном износу за куповину садница воћа на коме је јасно
исказана основна цена коштања,
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доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод
оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке,
отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања
отпремнице,
декларација о квалитету садног материјала пољопривредног биља (која прати рачун односно
отпремницу),
доказ о здравственој исправности садница (уверење о здравственом стању),
оверена изјава подносиоца захтева да је извршио припрему земљишта,
потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и
добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке,
уговор подносиоца захтева са добављачем садног материјала који гарантује квалитет садног
материјала и који је адекватно испратио заснивање вишегодишњег засада,
доказ да је набавка садног материјала извршена код добављача садног материјала који је
уписан у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља (решење
надлежног Министарства за послове пољопривреде, Управе за заштиту биља на основу којег је
добављач уписан у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља за делатност
производње односно делатност промета садног материјала воћака, винове лозе и хмеља) ,
доказ да је набавка садног материјала извршена код добављача садног материјала који је
уписан у Регистар произвођача, прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара и
прометника биља, биљних производа и прописаних објеката (решење надлежног Министарства за
послове пољопривреде, Управе за заштиту биља на основу којег је добављач уписан у Регистар
произвођача, прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара и прометника биља, биљних производа
и прописаних објеката за делатност производње односно делатност промета/складиштење садног
материјала воћа и винове лозе односно увоз садног материјала воћа и винове лозе),
и фотокопије наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) подносиоца
захтева.

За инвестицију 101.3.3.






фискални и готовински рачун о плаћеном износу за куповину механизације и опреме за сетву,
садњу, заштиту биља и наводњавање за воћарску и повртарску производњу, набавка противградних
мрежа и пратеће опреме; набавка система кап по кап, набавка пластичних фолија, агротекстила и
прскалица за наводњавање
доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод
оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке,
отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања
отпремнице,
и фотокопије наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) подносиоца
захтева.

За инвестицију 101.3.4.






анализа земљишта за одговарајуће парцеле на којима је заснован производни засад са препоруком
ђубрења за одговарајућу врсту производње, извршена пре подизања не старија од 3 године,
фискални и готовински рачун о плаћеном износу за куповину конструкција за пластенике и
стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике,
доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод
оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке,
отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања
отпремнице,
и фотокопије наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) подносиоца
захтева.

За инвестицију 101.5.1.


Потврда о регистарцији пчелињака и стајалишта са укупним бројем регистрованих кошница у
2017. години - закључно са даном подношења захтева (издаје надлежна ветеринарска станица)
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фискални и готовински рачун о плаћеном износу или купопродајни уговор за набавку нових
пчелињих друштава
доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод
оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке,
отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања
отпремнице
потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и
добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке
и фотокопије наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) подносиоца
захтева.

За инвестицију 101.5.2.









Потврда о регистарцији пчелињака и стајалишта са укупним бројем регистрованих кошница у
2017.години-закључно са даном подношења захтева (издаје надлежна ветеринарска станица)
фискални и готовински рачун о плаћеном износу или купопродајни уговор са спецификацијом
предмета захтева и исказаним јединичним ценама коштања за појединачне елементе за предметну
инвестицију, издат у току текуће календарске године, на коме је јасно исказана основна цена коштања,
пдв и укупна цена плаћених трошкова (за машине на рачуну мора бити обавезно исказана година
производње и серијски број);
доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод
оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке,
отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања
отпремнице
гарантни лист за извршену набавку опреме, за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа,
односно изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа,
потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и
добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке
и фотокопије наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) подносиоца
захтева.

Напомена: Документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у
оригиналу или овереној копији.
Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.
Неприхватљиви трошкови су: порез на додату вредност, банкарске провизије, трошкови превоза и други
оперативни трошкови, трошкови куповине несертификованих садница воћа, допринос у натури (сопствени рад
и материјал) и сл.
Обавезе корисника подстицајних средстава су да (у зависности од врсте инвестиције):








Корисник мора наменски да користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која
је предмет захтева у периоду од 3 (три) године од дана набавке/реaлизације инвестиције;
да осигурава засаде у периоду заснивања и експлоатације (дужина трајања осигурања биће дефинисана
уговором у зависности од воћне врсте) као и да спроводи агротехничке мере (неге, одржавања и
заштите производног засада);
наменски користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење пластенике у року од 3 (три)
године уз обавезу осигурања за наведени период;
корисник је у обавези да у складу са Правилником о упису регистар пољопривредних газдинстава и
обнови регистрације као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства, на парцелама на
којима је подигнут производни засад воћа односно организована пластеничка производња изврши
промену биљне културе у 2018. години;
код инвестиције - набавке кошница корисник је обавезан да изврши регистрацију пчелињих друштава
код надлежне ветеринарске станице у току 2017., односно 2018. године, у зависности од периода
набавке комплетних кошница;
корисник је обавезан да омогући надлежним Комисијама општине Кнић контролу на лицу места у
сваком тренутку.
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Једно пољопривредно газдинство, односно Корисник, у току трајања конкурса, моћи ће да поднесе само један
захтев за коришћење подстицајних средстава у физичку имовину пољопривредних газдинстава само по једном
основу/сектору и то само за једну шифру инвестиције.
Одобрени подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у оквиру свих сектора,
се додељују у виду бесповратних средстава након реализације инвестиције у складу са законом којим се уређују
подстицаји у пољопривреди и руралном развоју. Одобрена средства се уплаћују на наменски рачун
регистрованог пољопривредног газдинства који је уписан у Регистар ПГ.
Пријем захтева, у складу са конкурсним условима, вршиће Канцеларија за пољопривреду преко писарнице
Општинске управе, која ће спроводити детаљне административне и стручне провере ради утврђивања да ли је
захтев потпун, поднет на време, да ли има све конкурсом предвиђене прилоге и да ли су услови за одобравање
захтева испуњени.
Прихватљиви захтеви ће бити проверени теренским обиласком газдинстава потенцијалних корисника од стране
Стручне комисије за утврђивање испуњености услова за доделу средстава и контролу испуњавања обавеза од
стране корисника средстава општине Кнић.
Предлог одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава доноси Комисија, а коначну Одлуку Општинско веће општине Кнић. На основу
Одлуке Општинског већа, начелник Општинске управе ће донети решење о исплати на наменски рачун
корисника.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА
Корисник и добављач не могу да представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују
јавне набавке. (Повезана лица су носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници,
ванбрачни партнери, крвни сродници у првој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим
степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац или усвојеник, лица између
којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на
добит правних лица).
Плаћање путем компензације, цесије, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе
путем пребијања дугова није прихватљиво.
У случају постојања сумње у вредност набављених добара или услуга по овом конкурсу од стране
надлежне Комисије, извршиће се стручна процена вредности набављених добара или услуга и у складу са
наведеном проценом одобриће се износ подстицаја.
Комисија општине Кнић задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба,
захтева додатну документацију и информацију или да изврши контролу на лицу места, односно захтева
испуњење додатних услова.
Злоупотреба подстицајних средстава подлеже кривичној одговорности.
Исплата средстава ће се вршити у складу са расположивим средствима до нивоа одобрених
апропријација.
Број грантова по инвестицијама је базиран на максимално опредељеним појединачним субвенцијама.
Општинско веће општине Кнић задржава право да изврши прерасподелу броја грантова по инвестицијама у
складу са пристиглим захтевима и расположивим финансијским средствима.
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ИНФОРМАЦИЈЕ
Конкурс се објављује у „Службеном гласнику“ Скупштине општине Кнић, на званичној интернет
страници општине Кнић www.knic.rs. и огласним таблама месних канцеларија.
Захтеви за коришћење средстава по овом конкурсу се подносе лично на писарници Општинске
управе Кнић на обрасцу који се могу се преузети у електронском облику преко сајта општине Кнић
www.knic.rs или лично на писарници или у Канцеларији за пољопривреду и заштиту животне средине
Општинске управе Кнић.
Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету са назнаком:
на предњој страни ЗАХТЕВ за конкурс за избор корисника средстава општине Кнић за 2017. годину - шифра
инвестиције ________ (уписати шифру) на задњој страни: име и презиме/назив и адреса подносиоца захтева.
Поднета документација по овом конкурсу не враћа се подносиоцима захтева.
Захтеви које се доставе након рока наведеног у оквиру сваке мере и захтеви послати поштом,
факсом или електронском поштом и непотписани захтеви, неће бити разматрани. Захтеви на Конкурс
поднети од стране подносиоца захтева који нема својство Корисника средстава ће бити одбачени.
Додатне информације могу се добити на број телефона 034/510-489 и 062/306-199.
Број: 320-708/2017-08
У Книћу, 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђоровић, с.р.
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