Број 2 – страна 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ

24. април 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ УБ
www.opstinaub.org.rs
Година XV – Број 2

Уб, 24. април 2014. године
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На основу члана 13. став 1. и 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник
Републике Србије“ број 10/2013) и члана 1, 2. и члана 4. Одлуке о одређивању надлежног органа који доноси и управља
средствима Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Уб
(„Службени гласник општине Уб“ број 2/2013), а по добијеном Решењу о давању претхотне сагласности, број 401-0000663/2014-09, до 31. марта 2014. године од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Општинско веће општине Уб, ___. априла 2014. године доноси

Закључак о доношењу
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја
општине Уб за 2014. годину
1. Доноси се Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Уб
за 2014. годину, који је одштампан уз овај закључак и чини његов саставни део.
2. Овај програм објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-50-8/2014-01

Председника Већа
Дарко Глишић, с.р.

Програм
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Уб за 2013. годину
Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Уб за 2014.
годину, утврђују се намене и начин коришћења средстава значајних за унапређење пољопривреде на подручју општине
Уб.
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Уб за 2014.
годину, спроводиће се кроз реализацију следећих мера:
 Суфинансирање у пољопривреди за 2014. годину,
 Регресирање у пољопривреди за 2014. годину и
 Мере за подстицај руралног развоја.
Циљ је подстицање пољопривреде у општини Уб и уједно одклањање проблема у области пољопривредне
производње путем учешћа наведених мера програма у унапређењу и развоју појединих области пољопривреде,
подстицањем интензивније и континуираније производње и обезбеђењем што више роба за тржиште и подстицањем
оснивања и организовања задруга и удружења произвођача у области пољопривреде.
Пољопривредна политика и политика руралног развоја на територији општине Уб спроводиће се у складу са
Националним програмом за пољопривреду, Националним програмом за рурални развој и Стратегијом локалног
одрживог развоја општине Уб као стратешког документа за планирање развојне политике.
Средства за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Уб за 2014. годину, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Уб за 2014. годину у разделу 2, глава 06,
функција 421, позиција 109, економска класификација 424, - Специјализоване услуге у износу од 15.000.000,00 динара.
При самом одабиру субвенција превасходно је вођено рачуна, прво, о потребама самих произвођача, друго, да
буду лако остварљиве и транспарентне, и треће, да због актуелне ситуације поред економског имају и социјални
карактер. Дакле, у току 2014. године из наведених средстава планира се финансирање следећих активности на
територији општине Уб и то:
1

Број 2 – страна 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ

24. април 2014. године

СУФИНАНСИРАЊЕ
ПОРОДИЧНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
И ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА
1.1. Финансирање камата на пољопривредне кредите
Ова средства ће бити коришћена за плаћање камата до 100.000 динара, обрачунатих у плану отплате кредита, које
доспевају на наплату у 2014. години, по основу свих врста одобрених безготовинских кредита (дугорочни или
краткорочни) регистрованим пољопривредним газдинствима од стране пословних банака.
Право на коришћење подстицајних средстава имају физичка лица на чије име је регистровано пољопривредно
газдинство: која имају пребивалиште на територији општине Уб, која благовремено поднесу захтев за доделу средстава,
која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава и
да су у активном статусу (у даљем тексту: корисници суфинансирања).
Корисници суфинансирања остварују право на средства чији се Уговори о кредиту односе на пољопривредне
безготовинске кредите за набавку средстава у примарној пољопривредној производњи утврђених Правилником о
подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу (објављено у „Службеном гласнику
РС“, број 62/13 од 16.јула 2013.године).
Плаћање камате ће бити вршено на наменски рачун подносиоца захтева по оствареној уплати (код месечних ануитета,
најмање три) на основу Уговора о кредиту и то од 01. јануара 2014. године до 31.децембра 2014. године.
Исплата средстава ће се вршити према редоследу подношења захтева до утрошка средстава обезбеђених за ову намену у
буџетској 2014. години.
Захтев се подноси на обрасцу – “Захтев za остваривање средстава финансирања камате на пољопривредне кредите у
2014. години” (дат у прилогу програма), који се може узети, у просторијама Фонда за рурални развој, ул. Краља Петра
бр. 62 где се попуњени захтеви и предају све до 31.01.2015. године.
Уз захтев корисник суфинансирања подноси:
а) фотокопију Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2014. годину,
б) фотокопију Уговора о кредиту,
в) план отплате кредита са ануитетима и исказаним износима главног
дуга и камате као и роковима плаћања камате,
г) доказ о преносу средстава на рачун продавца (налог за пренос или извод),
д) фактура и фискални рачун као доказ о преузетој роби,
ђ) доказ о уплати камате (потврда банке или извод),
е) фотокопију личне карте носиоца газдинства и
ж) фотокопију картице наменског рачуна газдинства.
1.2. Суфинансирање подизања производних засада воћа и винове лозе
Циљ суфинансирања је да се покрене подизање, обнављање и унапређење производних засада воћа са садницама шљиве,
вишње, трешање, крушке, дуње, јабуке, винове лозе и лековитог ароматичног и зачинског биља, купљеним код
овлашћених расадничара, и поправи лошу ситуацију у делу општине Уб, односно воћарском рејону (према одлуци о
рејонизацији) у којем постоје земљишни и климатски услови за гајење шљиве, вишње, трешње, крушке, дуње, јабуке,
винове лозе и лековитог ароматичног и зачинског биља. Како је, ова производња изузетно скупа, мишљења смо да је
неопходна финансијска помоћ произвођачима.
Право на суфинансирање имају физичка лица: која имају пребивалиште на територији општине Уб, која благовремено
поднесу захтев за доделу средстава, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом о
Регистру пољопривредних газдинстава и да су у активном статусу (у даљем тексту: корисници суфинансирања) а по
предлогу надлежне. Пољопривредне саветодавне и стручне службе „Ваљево“ коју је локална самоуправа овластила да
изврши одабир парцела, одабир сорти воћа, обавља надзор и проверава начин и квалитет подизања, ђубрења, орезивања
и праћења младих воћних засада у складу са прописима за сваку воћну врсту три године од извршене садње а почев од
засађивања, као и у организовању саветовања у циљу упознавања произвођача и стручњака са најрационалнијим мерама
заштите и новијим најефикаснијим пестицидима и инсектицидима.
Корисници суфинансирања остварују право на средства за садни материјал за јесењу садњу у 2014. години.
Суфинансирање се утврђује у висини од 50% укупне вредности садног материјала за подизање производног засада на
минималној површини:
од 0,5ха за шљиву, вишњу и трешњу,крушку, дуњу и јабуку
од 0,3ха за винову лозу и лековито, ароматично и зачинско биље
по кориснику средстава а на максималној површини:
до 2ха за шљиву, крушку лековито,ароматично и зачинско биље
до 1ха за вишњу и трешњу, дуњу и јабуку
до 0,5ха за винову лозу
по кориснику средстава.
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Захтев за коришћење суфинансирања подноси се до 31. децембра 2014. године.
Исплата средстава ће се вршити према редоследу подношења захтева до утрошка средстава обезбеђених за ову намену у
буџетској 2014. години.
Захтев се подноси на обрасцу – “Захтев за остваривање средстава суфинансирања за заснивање нових производних
засада воћа и винове лозе у 2014. години” (дат у прилогу програма), који се може узети, у просторијама Фонда за
рурални развој, ул. Краља Петра бр. 62 где се попуњени захтеви и предају.
Уз захтев корисник суфинансирања подноси :
а) фотокопију Потврде о активном статусу у регистру пољопривредни
газдинстава за 2014. годину,
б) записник Пољопривредне стручне службе Ваљево о извршеној анализи земљишта
в) фотокопију плана и извода из листа непокретности за катастарску парцелу на
којој се подиже производни засад,
г) оригинал односно оверену фотокопију фактуре са фискалним рачуном за трошкове купљених садница,
д) отпремницу,
ђ) фотокопију личне карте и
е) фотокопију картице наменског рачуна газдинства.
1.3. Суфинансирање набавке високих пластеника
Циљ суфинансирања је набавка високих пластеника ради смањења ризика при производњи на отвореном, а у циљу
подстицања како бржег развоја пољопривредне производње, тако побољшања организације и ефикасности као и веће
производње повртарских и хортикултурних производа на територији општине Уб.
Износ суфинансирања утврђује се у проценту од 50% од укупног износа за реализовану набавку.
Право на суфинансирање имају физичка лица: која имају пребивалиште на територији општине Уб, која благовремено
поднесу захтев за доделу средстава, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом о
Регистру пољопривредних газдинстава и да су у активном статусу (у даљем тексту: корисници суфинансирања).
Исплата ће се вршити према редоследу подношења захтева до утрошка средстава обезбеђених за ову намену у буџетској
2014. години.
Захтев се подноси на обрасцу – “Захтев за остваривање права на исплату средстава за набавку високих пластеника у
2014. години” (дат у прилогу програма), који се може узети, почев од 01. маја 2014. године, у просторијама Фонда за
рурални развој, ул. Краља Петра бр. 62 где се попуњени захтеви и предају све до 30.11.2014. године.
Уз захтев корисник суфинансирања подноси:
a) фотокопију Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2014. годину,
б) фотокопију фискалног рачуна за набављену опрему,
в) фотокопију отпремнице,
г) фотокопију гарантног листа,
д) фотокопију личне карте и
ђ) фотокопију картице наменског рачуна газдинства.
1.4. Суфинансирање рада противградних стрелаца
Циљ суфинансирања је надокнада за шестомесечни рад противградних стрелаца општине Уб. С обзиром да је реч о
изузетно тешком и одговорном послу који се одвија при посебним временским условима мишљења смо да противградне
стрелце треба адекватно и наградити.
Износ суфинансирања се утврђује у износу од 4.000 динара нето месечно или 24.000 динара шестомесечне нето
надокнаде, увећан за све трошкове доприноса, као и трошкове пореза на зараде.
Исплата средстава субвенције ће се извршити једнократно према списку противградних стрелаца за 2014. годину
добијеном од Штаба за ванредне ситуације.
2. РЕГРЕСИРАЊЕ
ПОРОДИЧНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
2.1.
Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде и животиње
Циљ регреса проистиче из самог ризика производње. Обзиром да је пољопривредна производња веома подложна
утицајима временских и других непогода, од којих не постоји ефикасна заштита или она није економски исплатива,
намера је да се овим регресом подстакне и убрза осигурање у пољопривреди.
Износ регреса је 30% од висине премије осигурања, без урачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).
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Право на регрес имају физичка лица: која имају пребивалиште на територији општине Уб, која благовремено поднесу
захтев за доделу регреса, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом о Регистру
пољопривредних газдинстава и да су у активном статусу (у даљем тексту: корисници регреса).
Исплата регреса ће се вршити према редоследу подношења захтева до утрошка средстава обезбеђених за ову намену
у буџетској 2014. години.
Захтев се подноси на обрасцу – “Захтев за остваривање права на исплату регреса за премију осигурања за усеве,
плодове, вишегодишње засаде и животиње у 2014. години” (дат у прилогу програма), који се може узети, почев од 01.
јула 2014. године, у просторијама Фонда за рурални развој, ул. Краља Петра бр. 62 где се попуњени захтеви и предају
све до 30.11.2014. године.
Уз захтев корисник регреса подноси:
а) фотокопију Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних
газдинстава за 2014. годину,
б) фотокопију полисе осигурања,
в) фотокопију потврде о извршеном плаћању укупне премије осигурања од
осигуравајуће куће код које је корисник регреса осигуран,
г) фотокопију личне карте и
д) фотокопију картице наменског рачуна
2.2. Регрес за вештачко осемењавање квалитетних приплодних грла
Циљ регреса је подстицање генетског унапређења сточарства и повећање броја грла под контролом селекцијских
служби, што ће довести до побољшања расног састава говеда на територији општине Уб.
Износ регреса се утврђује по квалитетном грлу, као разлика наплаћеног износа осемењавања елитним семеном и
1.500,00 динара (износ осемењавања тзв. обичним семеном).
Право на регрес имају физичка лица: која имају пребивалиште на територији општине Уб, која благовремено поднесу
захтев за доделу регреса, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом о Регистру
пољопривредних газдинстава и да су у активном статусу (у даљем тексту: корисници регреса).
Исплата регреса ће се вршити према редоследу подношења захтева до утрошка средстава обезбеђених за ову намену
у буџетској 2014. години.
Захтев се подноси на обрасцу – “Захтев за остваривање права на исплату регреса за осемењавање квалитетних
приплодних грла – јунице и краве у 2014. години” (дат у прилогу програма), који се може узети, у просторијама Фонда
за рурални развој, ул. Краља Петра бр. 62 где се попуњени захтеви и предају све до 31.01.2015. године.
Уз захтев корисник регреса подноси:
а) фотокопију Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних
газдинстава за 2014. годину,
б) фотокопију пасоша за говеда,
в) фотокопију Картона за вештачко осемењавање крава са цевчицом,
г) обрачун подстицајних средстава за осемењавање попуњен од стране
селекцијске службе,
д) фотокопију личне карте и
ђ) фотокопију картице наменског рачуна
3. МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА И ЗАДРУГАРСТВА
Циљ подстицаја је побољшање услова живота на селу и развој конкурентне пољопривредне производње.
Износ подстицаја је до 50% од висине инвестиције, без урачунатог пореза на додату вредност (ПДВ), а не више од
1.000.000,00 динара.
Право на подстицај имају земљорадничке задруге, регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу,
предузетници и предузећа којима је примарна пољопривредна делатност и унапређење живота у руралним областима, а
која су са седиштем на територији општине Уб и уписана су у Агенцију за привредне регистре (у даљем тексту:
корисници подстицаја).
Мере за подстицај руралног развоја и развоја задругарства су:
- инвестиције у прераду пољопривредних производа, маркетинг и друге
економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима,
- увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране,органских

4

Број 2 – страна 5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ

24. април 2014. године

и интегралних производа и производа са ознаком географског порекла, унапређење развоја пчеларства, унапређење и
узгој лековитог, ароматичног и зачинског биља,
- унапређење обуке у области руралног развоја,
- унапређење живота у руралним срединама кроз развој инфраструктурних објеката,
- унапређење развоја конвенционалне пољопривредне производње у области сточарства, воћарства и повртарства,
- развој агро и еко туризма и
- заштита животне средине.
Исплата регреса ће се вршити према редоследу подношења захтева до утрошка средстава обезбеђених за ову намену
у буџетској 2014. години.
Захтев се подноси на обрасцу – “Захтев за меру подстицаја руралног развоја и задругарства у 2014. години” (дат у
прилогу програма), који се може узети, почев од 01. јула 2014. године, у просторијама Фонда за рурални развој, ул.
Краља Петра бр. 62 где се попуњени захтеви и предају све до 30.11.2014. године.
Уз захтев корисник регреса подноси:
а) попуњен захтев са бизнис планом,
б) копију решења из регистра привредних субјеката или удружења грађана, копија ПИБ-а,
в) фискални рачун и отпремница на име подносиоца захтева
г) пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде за
последња 3 (три) месеца која предходе месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе, или потврда
Пореске управе да немају запослених (за предузећа),
д) извештај пословне банке о ликвидности (солвентности) подносиоца захтева и промету на рачуну у последња 3
(три) месеца која предходе месецу у коме је поднет захтев (за предузећа) и
ђ) копију завршног рачуна за предходну годину, оверену од надлежног органа (за предузећа).
4. ТРОШКОВИ ПОСЕТА И УЧЕШЋА НА САЈМОВИМА
ИЗЛОЖБАМА И ОГЛЕДНИМ ДОБРИМА КАО И ЊИХОВА
ОРГАНИЗАЦИЈА
Ова средства се односе на плаћање дела трошкова за организоване посете и котизације излагача са територије општине
Уб, а све у циљу добре едукације, презентације и рекламе. Организовање сајмова, изложби и презентација према
програму организационог одбора, као и израда пројеката за унапређење пољопривредне производње у руралним
срединама, еко туризма и заштите животне средине.
5. СУФИНАНСИРАЊЕ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ
5.1 Исплата средстава ће се извршити према уговору Пољопривредне саветодавне и стручне службе “Ваљево” Ваљево и
Фонда за рурални развој општине Уб.
5.2 Исплата средстава ће се извршити према уговору „Метеос Медиа“ доо из Београда и Фонда за рурални развој
општине Уб.
6. ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ
Исплата свих пренешених обавеза по основу остварених права на субвенције и подстицаје из претходне године биће
измирене у текућој буџетској години.
7. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Непотпуни и неблаговремено поднети захтеви се неће разматрати.
Средства ће се користити на основу овог програма донетог од стране Општинског већа општине Уб уз предходну
сагласност надлежног министарства.
Извештај о коришћењу средстава програма Општинско веће општине Уб доставља надлежном министарству
најкасније до 31. марта текуће године за предходну годину.
Пре достављања извештаја надлежном министарству, о истом ће се предходно изјаснити Скупштина општине Уб.
Фонд за рурални развој општине Уб обавља послове подршке за спровођење програма тако што предлаже нацрт
програма и извештаја о реализацији програма, објављује усвојен програм, прописије обрасце, прима и обрађује захтеве,
одбацује закључком непотпуне и неуредне захтеве, израђује за Општинско веће општине Уб предлог решење о захтеву
за признавање подстицаја утврђеног усвојеним програмом и извршава одобрена плаћања.
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Уб за 2014.
годину објавити у „Службеном гласнику општине Уб“.
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Општина Уб
Фонд за рурални развој општине Уб

ЗАХТЕВ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАМАТЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ У 2014. ГОДИНИ
НАПОМЕНА: Образац попунити читко-штампаним словима и доставити га
Фонду за рурални развој општине Уб.

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Име и презиме
носиоца пољопривредног
газдинства
АДРЕСА
(Место, улица и број)
Број регистрованог пољопривредног газдинства
Број наменског рачуна
Назив банке

II ОБРАЧУН ПОДСТИЦАЈА
Назив банке
(1)

Намена кредита
(2)

Износ уплаћене
камате
(3)

УКУПНО:
Датум и место
_______________

Носилац пољопривредног газдинства
______________________________

Уз захтев корисник суфинансирања подноси:
а)
фотокопију Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних
газдинстава за 2014. годину,
б) фотокопију Уговора о кредиту,
в) план отплате кредита са ануитетима и исказаним износима главног
дуга и камате као и роковима плаћања камате,
г) доказ о преносу средстава на рачун продавца (налог за пренос или извод),
д) фактура и фискални рачун као доказ о преузетој роби,
ђ) доказ о уплати камате (потврда банке или извод),
е) фотокопију личне карте носиоца газдинства и
ж) фотокопију картице наменског рачуна газдинства

Општина Уб
Фонд за рурални развој општине Уб

ЗАХТЕВ
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА
УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА И ЖИВОТИЊА У 2014. ГОДИНИ
НАПОМЕНА: Образац попунити читко-штампаним словима и доставити га
Фонду за рурални развој општине Уб.

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презиме
носиоца пољопривредног
газдинства
АДРЕСА
(Место, улица и број)
Број регистрованог пољопривредног газдинства
Назив друштва за осигурање

II ОБРАЧУН ПОДСТИЦАЈА
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Број полисе и датум
(1)

Висина плаћене премије
осигурања без ПДВ-а
(2)
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Износ обрачунатог
подстицаја
(2 x 30%)

УКУПНО:
Датум и место
_______________

Носилац пољопривредног газдинства
______________________________

Уз захтев корисник регреса подноси:
а) фотокопију Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних
газдинстава за 2014. годину,
б) фотокопију полисе осигурања,
в) фотокопију потврде о извршеном плаћаљу укупне премије осигурања од
осигуравајуће куће код које је корисник регреса осигуран,
г) фотокопију личне карте и
д) фотокопију картице наменског рачуна

Општина Уб
Фонд за рурални развој општине Уб

ЗАХТЕВ
ЗА СУФИНАНСИРАЊА
ПОДИЗАЊА ПРОИЗВОДНОГ ЗАСАДА ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ У 2014. ГОДИНИ
НАПОМЕНА: Образац попунити читко-штампаним словима и доставити га
Фонду за рурални развој општине Уб.

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презиме
носиоца пољопривредног
газдинства
ЈМБГ /матични број
АДРЕСА
(Место, улица и број)
Број телефона.
Број регистрованог пољопривредног газдинства
Број наменског рачуна
Назив банке
КО и назив потеса
Број катастарске парцеле

II ИЗЈАВА НОСИОЦА ГАЗДИНСТВА
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да нов производни засад, за коју се подноси Захтев за остваривање
средстава суфинансирања, подижем на катастарској парцели која се налази у мом власништву.
Датум и место
_______________

Носилац пољопривредног газдинства
______________________________

Уз захтев корисник суфинансирања подноси:
а) фотокопију Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних
газдинстава за 2014. годину,
б) записник ПСС Ваљево,
в) фотокопију плана и извода из листа непокретности за одговарајућу парцелу,
г) оригинал рачун са отпремницом и фискални рачун или фотокопију
уплатнице за трошкове набавке садница,
д) фотокопију личне карте и
ђ) фотокопију картице наменског рачун

Општина Уб
Фонд за рурални развој општине Уб
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ЗАХТЕВ
ЗА СУФИНАНСИРАЊА НАБАВКЕ ВИСОКИХ ПЛАСТЕНИКА У 2014. ГОДИНИ
НАПОМЕНА: Образац попунити читко-штампаним словима и доставити га
Фонду за рурални развој општине Уб.

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презиме
носиоца пољопривредног
газдинства
ЈМБГ /матични број
АДРЕСА
(Место, улица и број)
Број телефона.
Број регистрованог пољопривредног газдинства
Број наменског рачуна
Назив банке

II ОБРАЧУН ПОДСТИЦАЈА
Број купљених пластеника
(1)

Датум и место
_______________

Укупна вредност
(2)

Износ подстицаја
(2 x 25%)

Носилац пољопривредног газдинства
______________________________

Уз захтев корисник суфинансирања подноси:
- копију Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава
за 2014. годину,
- копију рачуна за набављену опрему,
- копију отпремнице,
- копију гарантног листа,
- копију личне карте и
- копију картице наменског текућег рачуна

Општина Уб
Фонд за рурални развој општине Уб

ЗАХТЕВ
ЗА РЕГРЕС ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА
КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА У 2014. ГОДИНИ
Молим да ми се одобри право на исплату регреса за извршено осемењавање квалитетних приплодних грла – јунице и
краве у 2014. години,
у укупном износу подстицаја од __________________ динара
на регистрованом пољопривредном газдинству
БПГ: _________________________ из _____________________
(Број пољопривредног газдинства)
(Место)
чији сам власник, из средстава Фонда за рурални развој општине Уб, а по програму коришћења средстава опредељених
за пољопривреду.
У прилогу достављам:
а) копију Потврде о активном статусу у регистру
пољопривредних газдинстава за 2014. годину,
б) копију пасоша за говеда,
в) копију Картона за вештачко осемењавање крава са цевчицом,
г) обрачун подстицајних средстава за осемењавање попуљен и
оверен од стране селецијске службе,
д) копију личне карте и
ђ) копију картице наменског рачуна
8
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У Убу, _______________ .год.
Носилац пољопривредног газдинства
_________________________________

ОБРАЧУН ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСЕМЕЊАВАЊЕ
Ред.
Број

Број
пасоша

ИД број грла

Раса

Датум
рођења

Број
регистра
телади

Датум
осемењав
аља

Износ по
потврди
картону

Износ
подстицаја

Iznos
naknade

Napomena

7.585,00
6.519,00
.

3.605.00
4.656,00
1.656,00
1296,00
12.000,00
15.120,00
79.260,00
21.960,00
724,00
16.944,00
12.000,00
134.040,0
0
13.800,00
3.550,00

УКУПНО:

Датум и место
_______________

Селекцијска служба
______________________________
(потпис и печат
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ЗАПИСНИК ФОНДА
О ОБРАДИ ЗАХТЕВА БРОЈ ______________ ОД _____________
ЗАХТЕВ САДРЖИ:
I ЛИЧНА ДОКУМЕНТА:
1. Фотокопија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних
газдинстава за 2014. годину,
2. Фотокопија личне карте носиоца газдинства
3. Фотокопија картице наменског рачуна газдинства.
II ОСТАЛА ДОКУМЕНТА И ПОДАЦИ:
1. Уговор о кредиту бр. __________________________ закључен дана _____________
који који се одобрава за следећу намену: ____________________________________
на износ од ______________________ са роком враћања од ________________
2. План отплате кредита
3. Приложене исправе о наменском трошењу кредита:
- продавац _______________________ број рачуна ___________ износ___________
- продавац _______________________ број рачуна ___________ износ___________
- продавац _______________________ број рачуна ___________ износ___________
4. Копија-е банчиног-их налога за пренос новчаних средстава одобреног кредита
на рачун наведеног продавца а у корист корисника кредита:
- продавац _______________________ датум уплате _________ износ ___________
- продавац _______________________ датум уплате _________ износ ___________
- продавац _______________________ датум уплате _________ износ ___________
5. Износ главнице за 2014. год. ____________ дин. и камате за 2014. год. __________
6. Потврда банке - обрачун извода издат-а _______________ као доказ о плаћеним
(потребно заокружити)

ратама камате у периоду од _____________ до ___________ у укупном износу од
_________________ динара.
Записник сачинио,
____________________

Контролу извршио,
___________________

И ОБРАДИ ЗАХТЕВА БРОЈ ______________ ОД _____________
ЗАХТЕВ САДРЖИ:
1. Фотокопија личне карте носиоца газдинства
2. Фотокопија картице наменског рачуна газдинства.
3. Потврда банке - обрачун извода издат-а _______________ као доказ о плаћеним
(потребно заокружити)

ратама камате у периоду од _____________ до ___________ у укупном износу од
_________________ динара.
Записник сачинио,
____________________

Контролу извршио,
___________________
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ЗАПИСНИК ФОНДА
А.
О ОБРАДИ ЗАХТЕВА БРОЈ ______________ ОД _____________
ЗАХТЕВ САДРЖИ:
I ЛИЧНА ДОКУМЕНТА:
1. Фотокопија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних
газдинстава за 2014. годину,
2. Фотокопија личне карте носиоца газдинства
3. Фотокопија картице наменског рачуна газдинства.
II ОСТАЛА ДОКУМЕНТА И ПОДАЦИ:
1. Уговор о кредиту бр. __________________________ закључен дана _____________
који који се одобрава за следећу намену: ____________________________________
на износ од ______________________ са роком враћања од ________________
2. План отплате кредита
3. Приложене исправе о наменском трошењу кредита:
- продавац _______________________ број рачуна ___________ износ___________
- продавац _______________________ број рачуна ___________ износ___________
- продавац _______________________ број рачуна ___________ износ___________
4. Копија-е банчиног-их налога за пренос новчаних средстава одобреног кредита
на рачун наведеног продавца а у корист корисника кредита:
- продавац _______________________ датум уплате _________ износ ___________
- продавац _______________________ датум уплате _________ износ ___________
- продавац _______________________ датум уплате _________ износ ___________
5. Износ главнице за 2014. год. ____________ дин. и камате за 2014. год. __________
6. Потврда банке - обрачун извода издат-а _______________ као доказ о плаћеним
(потребно заокружити)
ратама камате у периоду од _____________ до ___________ у укупном износу од
_________________ динара.
Записник сачинио,
____________________

Контролу извршио,
__________________

Б.
О ОБРАДИ ЗАХТЕВА БРОЈ ______________ ОД _____________
ЗАХТЕВ САДРЖИ:
1. Фотокопија личне карте носиоца газдинства
2. Фотокопија картице наменског рачуна газдинства.
3. Потврда банке - обрачун извода издат-а _______________ као доказ о плаћеним
(потребно заокружити)
ратама камате у периоду од _____________ до ___________ у укупном износу од
_________________ динара.
4. Документи из тачке А. I 1., A II 1, 2, 3. и 4. налазе се уз захтвев број______________ .
Записник сачинио,
____________________

Контролу извршио,
___________________
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Општина Уб
ЗАХТЕВ
ЗА МЕРУ ПОДСТИЦАЈА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА И ЗАДРУГАРСТВА У 2014. ГОДИНИ
НАПОМЕНА: Образац попунити читко-штампаним словима и доставити га
Фонду за рурални развој општине Уб.

I ОСНОВНИ ПОДАЦ
Назив подносиоца захтева
Правна форма
Матични број
ПИБ
Шифра делатности
АДРЕСА
(Место, улица и број)
Број телефона.
Е маил
Лице за контакт
( контакт телефон и мејл)

Број наменског рачуна
Назив банке
Датум
____________________________
У ______________________

Подносилац захтева
__________________________

2. ПОДАЦИ О МЕРИ
МЕРА ЗА ПОДСТИЦАЈ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА И ЗАДРУГАРСТВА
Назив мере
Област спровођења мере

инвестиције у прераду пољопривредних
производа, маркетинг и друге економске
активности у смислу додавања вредности
пољопривредним производима
увођења и сертификације система безбедности
и квалитета хране, органскихи интегралних
производа и производа са ознаком географског
порекла, унапређење развоја пчеларства,
унапређење и узгој лековитог, ароматичног и
зачинског биља
унапређење обуке у области руралног развоја
унапређење живота у руралним срединама кроз
развој инфраструктурних објеката
унапређење развоја конвенционалне
пољопривредне производње у области
сточарства, воћарства и повртарства
развој агро и еко туризма
заштита животне средине

Трајање мере
Да ли је планирано
запошљавање и колико лица
Локација где се мера
спроводи
Опис мере за подстицај
руралног развоја и
задругарства
Конкретни циљеви мера
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3. БИЗНИС ПЛАН
АНАЛИЗА КУПАЦА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Ко ће бити ваши купци
Физичка лица
Циљна група
(становништво)

Привредни
субјекти

Назив конкурента

Навести назив привредног субјекта

АНАЛИЗА КОНКУРЕНЦИЈЕ
Наведите снаге и слабости
Навести своје предности у
конкурента
односу на конкурента
Снага
Слабости
Снага
Слабости

Назив добављача

АНАЛИЗА ДОБАВЉАЧА
Наведите материјале/услуге/ Наведите зашто се одлучили
сировине које испоручујете
за тог добављача

ЦЕНА, ДИСТРИБУЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ПРОИЗВОДА/УСЛУГА
Објасните како ћете
формирати цену производа ?
Колика ће бити цена ? И
колика ће бити цена код
конкуренције?
Објасните како ћете
дистрибуирати свој
производ /услугу/ до крајњег
купца
На који начин ћете
промовисати своје
производе /услуге/

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
Где се налази пословни
простор?
Које су предности и
недостаци вашег пословног
простора са аспекта
тржишта?
Квадратура пословног
простора

Површина у сопственом власништву (m²)
Површина у закупу (m²)
Период закупа
Да ли је потребна адаптација НЕ
13
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ДА

Потребан износ________________ динара

ПОТРЕБНА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
Опрема које је већ набављена
Потребан
Цена по
Вредност
У
број комада
комаду
опреме
власништву
(а)
(б)
(а * б)

Назив
опреме

24. април 2014. године

У закупу или
слично

УКУПНО
Опрема које је треба да буде набављена
Потребан
Цена по
Вредност
У
број комада комаду
опреме
власништву
(а)
(б)
(а * б)

Назив
опреме

У закупу
или слично

УКУПНО
ФИНАНСИЈЕ
Укупан износ инвестиције
Износ у динарима

Назив улагања
Опрема (набвљена + нова)
Адаптација/ куповина простора
Набавка резервних делова
Набавка сировина и материјала
Набавка не материјалне имовине
УКУПНО

% учешћа

100%

Потребна средства за инвестицију – извор финасирања
Извор финасирања
Износ у динарима
Сопствена средства
Субвенција Фонда за рурални развој
Државна помоћ
Кредити (Навести банку)
Остало (Навести)
УКУПНО
Пројекција укупних годишњих прихода од продаје
Назив производа
Јединица
Цена по
Годишња
услуге
мере
јединици (а)
количина (б)

% учешћа

100%
Укупан приход
(а * б)

УКУПНО
Назив расхода

Пројекција укупних годишњих расхода
Јединица
Цена по
Годишња
мере
јединици (а) количина (б)

Укупан
расход
(а * б)

Материјални
трошкови

Ел енергија
Вода
Гориво
Репроматеријал
Закуп
Нематеријални Промоција
трошкови
Репрезентација
Амортизација
Бруто плате
Камате
УКУПНО
Финансиски показатељи из пројекција укупних годишњих прихода и расхода
ЕЛЕМЕНТИ
ИЗРАЧУНАВАЊЕ
Бруто добит = укупан приход – укупан расход
Нето добит = бруто добит – порез на добит
Узети да је порез на добит = 10% * бруто добит
Укупан годишњи приход
14

Број 2 – страна 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ

24. април 2014. године

Коефицијент = ---------------------------------------Економичности
Укупан годишњи расход
Време
Предрачунска вредност инвестиције
Враћања
= ---------------------------------------Улагања
Нето добит
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

СПИСАК ЛИЦА УДРУЖЕНИХ У ЗАДРУГУ (ЗАЈЕДНО СА КОПЕРАНТИМА) ИЛИ
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА

Уз захтев корисник суфинансирања подноси:
а) попуњен захтев са бизнис планом ,
б) копија решења из регистра привредних субјеката или удружења грађана, копија ПИБ
в) пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде за последња 3 (три)
месеца која предходе месецу у коме је поднет захтев,оверена од стране Пореске управе,или потврда Пореске управе да немају
запослених
г) извештај пословне банке о ликвидности (солвентности) подносиоца захтева и промету на рачуну у последња 3 (три) месеца који
претходе месецу у коме је поднет захтев
д) копију завршног рачуна за претходну годину, оверену од надлежног органа,
Датум
____________________________

Подносилац захтева
__________________________

У ______________________
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БОДОВНА ЛИСТА - МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА И ЗАДРУГАРСТВА
Критеријуми
Број бодова
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
ОПИС ПОСЛОВАЊА, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОИЗВОДА / УСЛУГА
Датум оснивања и кратак историјат задруге или удружења (дужина
пословања и постојања)

0-10

Број радника по периодима за претходна 3 месеца (смањење
елиминација)

0-5

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ (простор, опрема, обртна средства, радници)
Власништво над пословним простором

10-15

Опрема којом располаже подносилац захтева

10-15

Структура лица која се запошљавају по категоријама (осим категоријеостала лица)

0-20

ТРЖИШТЕ ПРОДАЈЕ, КУПЦИ И КОНКУРЕНТИ
Карактеристике продајног тржишта

0-20

Наведите своје највеће купце

5

Опишите пословање својих највећих конкурената и наведите њихове
предности и недостатке

0-5

ФИНАНСИЈЕ
Биланс успеха

0-10

Биланс стања (елиминација када је губитак изнад висине капитала)

елиминација

Пројектовани биланс успеха

0-5

Време враћања улагања у годинама

0-5

ПРОЦЕНА ВАЖНОСТИ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ЛОКАЛНУ
ЗАЈЕДНИЦУ
Оцењено да се захтеву доделе додатни бодови

0-20

ИЗЈАВА И ПОТПИС (елиминација у случају када је непопуњена изјава и непотписан
бизнис план и предата некомплетна документација)

Садржај
25.

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Уб за
2014. годину

1

Издавач: Скупштина општине Уб
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић
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