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На основу члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде
општине Сента („Службени лист општине Сента”, бр. 4/2013), а на предлог Комисије за
развој пољопривреде општине Сента председник општине Сента дана 01.12.2014. године
расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ГОВЕДАРСТВА И СВИЊАРСТВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2014. ГОДИНИ
I ЦИЉ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

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) и крмача (свиња) ради
побољшања, односно очувања особина домаћих животиња водећи рачуна о њиховој
виталности на територији општине Сента у 2014. години.
II СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ

Средства су обезбеђена Одлуком о буџету општине Сента за 2014. годину
(„Службени лист општине Сента”, број 15/2014) у износу од 2.500.000,00 динара под
ставком глава 2.8. функција 421. Буџетски фонд за развој пољопривреде, позиција 204.,
економска класификација 481, а опредељено је за доделу по прихваћеним појединачним
пријавама, максимално до 35.000,00 динара (у који износ је урачунат и износ ПДВ-а).
III КОРИСНИЦИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Корисници бесповратних средстава у 2014. могу бити физичка лица - носиоци
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији
општине Сента, које је уписано у Регистар пољопривредног газдинства и налази се у
активном статусу, која се:
- баве узгојем млечних крава (говеда), уписана су у евиденцију и чије је бројно стање
говеда мање од 15 грла и имају рачуне о извршеним ветеринарским услугама (лекови,
лечење, вештачко осемењавање, телење крава, минозел плус и други видови неге),
- одгајивачи крмача са бројним стањем до 10 грла и уписана су у евиденцију и имају
рачуне о извршеним ветеринарским услугама (лекови, лечење, вештачко осемењавање,
витамини и други видови неге),
- одгајивачи товљеника са бројним стањем до 25 грла евидентираним у ветеринарској
евиденцији и имају рачуне о извршеним ветеринарским услугама (лекови, лечење,
вештачко осемењавање и други видови неге).
Рачуни или други докази о исплати извршених услуга или ветеринарских лекова, признају
се од овлашћених ветеринарских станица или ветеринарских амбуланти у временском
периоду од 01.01.2014. године до 30.09.2014. године.
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IV ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Немају право учешћа на Конкурсу:
1. чланови Комисије за развој пољопривреде општине Сента,
2. одгајивачи који имају 15 или више евидентираних крава,
3. одгајивачи крмача са бројним стањем више од 10 грла,
4. одгајивачи товних свиња са бројним стањем више од 25 евидентираних товљеника,
5. пољопривредни произвођачи који су већ успешно конкурисали на конкурсу под истим
условима објављеног 16.06.2014. године под бројем 415-6/2014-II.
V ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Учесник конкурса своју заинтересованост изражава подношењем пријаве
(формулара), који се могу преузети сваког радног дана у канцеларији 76. на другом спрату
Општинске управе општине Сента.
Уз пријаву се подноси и следећа документација:
1. фотокопија Потврде о активном статусу и броју чланова пољопривредног газдинства,
2. фотокопија Потвреде о срповеденим мерама по програму мера за свако грло говеда и
свиња,
3. рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски докуменат са таксативним
навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих,
4. фотокопија личне карте носиоца или члана газдинства,
5. фотокопија наменског текућег рачуна (да се види број текућег рачуна).
Учесник конкурса може поднети само једну пријаву за доделу бесповратних средстава.
VI НАЧЕЛА ПРАВА ПРВЕНСТВА

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:
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.
VII. УСЛОВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Комисија за развој пољопривреде општине Сента предложиће председнику
општине Сента доделу бесповратних средстава по једној одобреној пријави у износу до
35.000,00 динара (у који износ је урачунат и износ ПДВ-а) који ће се директно усмеравати
на текући рачун корисника.
Исплата додељених бесповратних средстава ће се вршити након склапања и
потписивања Уговора између корисника и Фонда, а најкасније до 31. децембра 2014.
године.
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Уколико се предвиђена средства на предметном конкурсу у потпуности не
потроше, преостали део ће се преусмерити у корист другог Конкурса за стимулацију
пољопривреде, расписаног од стране председника општине Сента у 2015. години.
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.
VIII. ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за развој
пољопривреде општине Сента, који се предају у пријемној канцеларији Општинске управе
општине Сента, Главни трг бр. 1, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 сати.
Конкурс је отворен од 01.12.2014. године до 10.12.2014. године.
Неблаговремено достављене пријаве
документацијом неће се узети у разматрање.

као

и

пријаве

са

некомплетном

Приликом
закључивања
уговора
о
додели
неповратних
пољопривредници су обавезни да прикажу оригинална документа.

средстава

Овај Конкурс објавити у „Службеном листу општине Сента“, на огласној табли
Општинске управе Сента и месним канцеларијама, и на веб страни општине.
Обавештење о објављеном конкурсу треба објавити у средствима јавног
информисања са којима је општина Сента склопила уговор о пословној сарадњи.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник Општине Сента
Број: 320-28/2014-II
Дана: 01.12.2014. године
Сента

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Рудолф Цегледи с. р.
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Садржај:
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КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ
ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ГОВЕДАРСТВА И
СВИЊАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2014. ГОДИНИ

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:
ЖИРО РАЧУН
ШТАМПА:
ТИРАЖ:
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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.
840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине
Одељење за скупштинске и извршне послове
200 ком.
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