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„Службени лист општине Неготин“

ОПШТИНА

27.07.2018.

НЕГОТИН

Председник општине Неготин на основу Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Неготин у 2018. години („Сл.лист општине Неготин“ број: 15/2018 од 28.05.2018.год ) и претходне сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-2895/2018-09 од 03.05.2018. године, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА У 2018.
ГОДИНИ ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2018. ГОДИНИ
I
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Укупан износ средстава намењен финансирању програма невладиних организација, удружења и друштава у општини
Неготин за 2018.годину, износи 1.500.000 динара.
Расписије се Конкурс за реализацију мере 102. Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде у складу са Програмом
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2018. години, у периоду од
30.07.2018. године до 13.08.2018. године.
Право учешћа имају организације, удружења и друштва:
- која имају седиште на територији општине Неготин
- уписана су у регистар код надлежног органа (решење из АПР-а)
- чији се циљеви, дефинисани статутом/оснивачким актом, остварују у области пољопривреде и руралног развоја.
У циљу развоја пољопривреде и руралног развоја општине Неготин расписује се Конкурс за следећу меру подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја из Програма:
102. Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде
Крајњи корисници
Активна удружења уписана у регистар привредних субјеката са седиштем на територији општине Неготин, кoja у свом статуту имају
циљеве који се тичу области пољопривредне производње.
Општи критеријуми за кориснике
— да се предметна инвестиција не финансира код других јавних фондова(за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити
подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог
поступка за коришћење подстицаја);
— нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених
подстицаја, субвенција;
— наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година од
дана набавке;
— да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица, при чему се повезаним лицима у смислу овог Конкурса
сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у
правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена
сродства, усвојилац и 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;
— корисник мора да је уписан у одговарајући регистар најмање годину дана од дана конкурисања, са седиштем на територији
општине Неготин.
Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
мере
102

Мера подршке / инвестиција
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Критеријуми селекције
Захтеви се одобравају по времену и редоследу подношења и до утрошка предвиђених средстава за предметну инвестицију.
Некомплетни захтеви неће бити разматрани.
Интензитет помоћи
Износ подстицаја по кориснику је 100% од укупног прихватљивог износа средстава.
Oпшти услови:
- да је удружење регистровано у складу са Законом о удружењима (“Службени гласник РС”,бр 51/09 и 99/2011 др.закон) и да је
регистровано на територији општине Неготин;
- да је удружење директно одговорно за припрему и извођење активности по програму;
- да активности предвиђене захтевом (у складу са програмом) директно утичу на унапређење рада удружења и побољшање квалитета
живота и рада чланова удружења и шире заједнице у оквиру области деловања удружења;
- да су активности јасно разложене и дефинисане у погледу броја и улоге учесника, циљних група, очекиваних резултата и
финансијских трошкова;
- да су активности везане за временски период до 15.11.2018. као и да је њихов временски план јасно дефинисан, а све активности
спроведене и приложени рачуни закључно са 15.11.2018.године.
- да удружење није у поступку ликвидације, стечаја и или под привременом забраном обављања делатности
На конкурс се подноси следећа документација :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Образац пријаве на Jавни конкурс, са обавезним потписом подносиоца и печатом;
Oбразац предлога програма рада удружења са финансијским планом
Решење из АПР (фотокопија);
Фотокопија текућег рачуна;
Предрачун за предметну инвестицију, издат у текућој години (оригинал). Предрачун мора да гласи на име подносиоца захтева;
Изјава да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације); нема
нереализованих инвестиција за које су евентуално одобрена подстицајна средства из претходног периода; добављач и
подносилац захтева не представљају повезана лица (образац изјаве добија се уз захтев).

Корисник коме буду одобрена средства се обавезује да по завршетку активности предвиђене програмом, а најкасније 01.12.2018.год.,
Комисији поднесе Извештај о реализацији одобрених средстава и достави следећу документацију:
1. Рачуне за предметну инвестицију, издат у току 2018.године (оригинал или оверена фотокопија). Рачун мора да гласи на име
подносиоца захтева;
2. Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава и извод, оверени од стране банке, а у
случају када је извршено готовинско или плаћање картицом може се доставити писани рачун који прати фискални исечак
(оригинал или оверена фотокопија);
3. Отпремница и гаранција за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза
издавања отпремнице и гаранције (фотокопија);
Комисија за доделу средстава задржава право да од подносиоца предлога програма тражи допунску документацију којом се могу
образложити поједине буџетске ставке (набавку опреме и/или остале трошкове) као и да одобри доделу средстава само за оне ставке
и у оном износу за које се на основу приложене документације процени као оправдане и прихватљиве.
За све прихватљиве тошкове потребно је доставити адекватну документацију као доказ приликом извештавања.

II
НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Расподела бесповратних средстава из Програма врши на основу Конкурса, који ће бити отворен у периоду од 30.07.2018.
године до 13.08.2018. године (за меру 102. Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде). Удружење може да
конкурише само са једним захтевом (образац пријаве) у току године. Одобрена средстава биће пренета на текући рачун
подносиоца захтева.
Свако гранско удружење регистровано на територији општине Неготин моћи ће да конкурише за коришћење средстава у току
2018. године, намењених унапређењу рада удружења, а све у складу са програмом рада удружења, финансијским планом и
постигнутим резултатима у претходним годинама. Приликом одређивања износа средстава за удружења од посебног значаја
биће досадашњи постигнути резултати и активности удружења у претходној години. Средства се одобравају корисницима који
испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева од стране удружења до утрошка расположивих средстава.
Критеријуми утврђивања висине износа за финансирање програмских активности које ће Комисија узимати у обзир:
- Да су програмске активности у складу са приоритетима развоја општине Неготин,
- Програми удружења која су у систему географског порекла,

Број 23 Страна 620

„Службени лист општине Неготин“

27.07.2018.

- Остварени резултати рада удружења из претходног периода и активности у претходној години,
- Набавка опреме коју ће чланови удружења користити у својој производњи, узимајући у обзир и број корисника (чланова удружења)
те опреме,
- Програми удружења којима се обезбеђује суфинансирање из сопствених или других извора,
- Реалан финансијски и временски план усклађен са захтевима конкурса,
Мере ће бити спроведена од стране Општинске управе Неготин, а на основу пријаве који се подносе Комисији за реализацију
програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2018. години. Пријаве на
Јавни конкурс подносe се на посебном обрасцу у затвореној коверти, у услужном центру Општинске управе општине Неготин, која
се налази на Тргу Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 Неготин, или се шаљу поштом, са назнаком:

ОПШТИНА НЕГОТИН – Комисији за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Неготин у 2018. години
ТРГ СТЕВАНА МОКРАЊЦА 1, НЕГОТИН
"Не отварати – пријава на Јавни конкурс за доделу
средстава за невладиние организације, удружења и
друштава у 2018. години из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја Општине неготин у 2018.години.
Назив и адреса подносиоца пријаве на Конкурс: ___________________________________
Контакт особа и број телефона: ____________________________________

Пријава се доставља у штампаном облику у једном примерку. Комплетна документација се доставља у једној затвореној коверти.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за
предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Достављени захтеви ће бити размотрени и проверени
од стране Комисије, у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције.
Комисија ће захтеве обрађивати по систему прво пристиглих захтева до утрошка средстава предвиђених за меру. На основу
записника и предлога Комисије, председник општине потписује уговор о финансирању програма рада невладиних организација,
удружења и друштава у 2018.години - гранским удружењима, у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2018. години. Стручне и административно-техничке послове обавља
Одељење за друштвене делатности, привреду и развој. По реализацији инвестиције Комисија ће обићи удружење.
Сви корисници за које Комисија утврди да нису адекватно искористили добијена средства из буџета општине Неготин,
биће у обавези да добијена средства са затезном каматом врате буџету општине Неготин, или су пре истека предвиђеног рока
отуђила опрему/инвестицију која је била предмет субвенционисања биће им ускраћено право конкурисања за субвенције
општине Неготин у наредних 5 година.
Подстицаји ће се одобравати само за прихватљиве трошкове инвестиције (Комисија неће разматрати пријаве уз које су
достављени рачуни са неуобичајно високим износима за добра која су предмет подстицаја). Подстицајима се не надокнађују:
трошкови који не одговарају предметној инвестицији, нереални износи, накнадни и непредвиђени трошкови радова.
Обрасци се могу преузети у Одељењу за друштвене делатности, привреду и развој, канцеларија 73, у Услужном центру
Општинске управе општине Неготин и са сајта општине Неготин.
Корисник подстицаја има обавезу да достави тачне податке и веродостојне доказе уз захтев.
Корисник подстицаја дужан је да наменски користи средства подстицаја.

Конкурс објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,с.р.
Број: 320- 411 /2018-II/05
Дана: 24.07.2018. године
Неготин
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