
На основу члана 6. Одлуке о оснивању буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Бач 

(„Службени лист општине Бач“, бр. 14/2016), а у складу са Програмом мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Бач у 2017.години, 

Комисија буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Бач, расписује: 

 

 

    КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА 

СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 

 у износу од 9.800.000,00 динара 

  

 

1. Намена улагања 

 

Средствима буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Бач за 2017. годину, извршиће се 

субвенционисање регистрованих  пољопривредних газдинстава за инвестиције у физичка средства и 

то: 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 цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за 

воћарско - виноградарску производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање 

расада, висококвалитетних 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) и опреме за сточарство (хранилице, појилице, 

музилице и др.); Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу 

и производњу јагодастог воћа, као и расадничку производњу и цвећарство у заштићеном и 

полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, висококвалитетних 

вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, системе за загревање пластеника, система за 

вештачко осветљење, система за наводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за 

производњу расада) за пластенике и стакленике; Набавка машина за обраду земљишта. 

Саставни део конкурса јесте табеларни приказ прихватљивих инвестиција у физичка средства 

пољопривредних газдинстава која ће се субвенционисати. 

       Износ подстицаја који се додељује кориснику не може бити већи од 80% укупне вредности 

инвестиције, односно вредности опреме без ПДВ-а, а максимално 160.000,00 РСД без ПДВ-а.    

   

2. Коришћење субвенција 

 

Право на коришћење субвенција имају: 

 

- физичка лица – уписанa у Регистар пољопривредних газдинстава  

- правна лица -  регистрована у АПР-у и уписана у Регистар пољопривредних газдинстава  

 

Ова лица морају испунити и следеће: 

 

-  опште услове      

  

- Корисник мора да буде у активном статусу, уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у 

складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава и 

мора имати пребивалиште/седиште на територији општине Бач. 

- За инвестицију за коју се подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу 

(субвенције, подстицаји, донације), односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за 

коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна 

подршка регистрованим пољопривредним газдинствима. 

- Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе на 

основу раније остварених подстицаја, субвенција. 

- У случају када корисник није власник катастарских парцела и објеката који су предмет инвестиције 

за коју се подноси захтев  неопходно је да њима има право закупа, односно коришћења на основу 



уговора закљученог са закуподавцем који је физичко лице или министарством надлежним за послове 

пољопривреде. 

- Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет 

захтева у периоду од пет година од дана набавке опреме, машина и механизације, односно изградње 

објекта. 

- Предмет инвестиције мора да буде реализован на територији општине Бач. 

 

                                                                       -  посебне услове 

 

1. Корисник може поднети максимално један захтев за остваривање подстицаја за инвестицију 

у оквиру ове мере. 

 

2. Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава неће се 

признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2017.године, осим за механизација за 

основну обраду земљишта плугови (ношени и обртни) максимално 3 радна тела, рачун важи од 

01.10.2016.  године и расипачи минералног ђубрива максимално 1000л запремине, рачун важи 

од 01.10.2016. године. 

 

 

3. Потребна документација за конкурисање 

 

       1. Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства. 

        2. Фотокопија овереног уговора о закупу пољопривредног земљишта (када подносилац захтева 

није власник парцеле) или оверен извод о сетвеној структури прибављен од Министарства 

финансија-Управа за трезор из којег се може видети да је парцела евидентирана у оквиру 

газдинства.        

        3.  Потврда о  измиреним  пореским обавезама ( јединица  локалне  самоуправе), не старија од 60     

дана.    

4. Уверење од Министрства финансија, Пореска управа - експозитура Бач да је подносилац 

захтева платио доспеле обавезе свих јавних прихода (не старија од 60 дана). 

   5.  Уколико је корисник правно лице или предузетник, потврда о активном статусу издату од   

АПР-а 

6.  Фотокопија картице наменског рачуна; 

7.  Фотокопије личне карате подносиоца Пријаве; 

8.  Рачун за предметну инвестицију (оригинални  и оверени фискални исечак или готовински 

рачун, оверен извод из банке о преносу средстава продавцу опреме и механизације); 

9.  Отпремница - оргинал или фотокопија; 

10. Потврда о уплати трошкова накнаде за обраду података. 

  

5. Услови и начин одобравања средстава 

 

- Субвенције ће бити додељене регистрованим пољопривредним газдинствима са територије 

општине Бач за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава.   

- О захтеву за коришћење субвенције, одлучује Комисија Буџетског фонда за развој пољопривреде 

општине Бач. 

 

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције уређују се Уговором који закључује    

председник општине Бач и корисник средстава. 

 

6. Подношење захтева за коришћење средстава субвенције 

 

Захтев за коришћење субвенција са траженом документацијом се доставља Буџетском Фонду за развој 

пољопривреде општине Бач са назнаком «ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА«. 



 

 

- Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном захтеву. 

- Захтев и приложена документација остају трајно у архиви  и не враћају се подносиоцу.  

- Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани. 

- Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција по конкурсима 

из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају 

право на коришћење средстава по овом конкурсу (комисија ће службеним путем прибавити 

одговарајуће податке) 

- Лицу којем је одобрен захтев не сме отуђити нити дати другом лицу на коришћење 

инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке опреме, машине 

и механизације 

- Комисија задржава право да од подносиоца захтева затражи додатну документацију за 

доказивање испуњености услова конкурса. 

 

Трошкови накнаде за обраду података износе 1.800,00 динара, уплату извршити  на рачун 

број: 840-742351843-94, модел 97, позив на број: 68-204, Прималац: ОПШТИНА БАЧ, Сврха 

уплате: НАКНАДА ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА.  

  

Конкурс је отворен до утрошка средстава предвиђених овим Конкурсом, а најкасније до 

30. 09. 2017. године. 

 

Пријаву са траженом документацијом можете преузети у: 

Општинској управи Бач, Одељење за привреду, пољопривреду 

 и економски развој, канцеларија бр. 213 

Бач, Трг Др. З.Ђинђића 2 

или на сајту општине Бач: www.bac.rs 

 

Све додатне информације и помоћ за прикупљање документације  

могу се добити у просторијима Одељења за привреду, пољопривреду и економски развој 

Контакт телефон: 021/770-075 лок. 147 

 

 

Комисија буџетског фонда 

 за развој пољопривреде општине Бач                                                            

 

Председник Комисије,  

Оливера Мишан, дипл. економиста, с.р. 

 

  

 

 

 

 

Датум: 20. 06. 2017.г. 

Број: 320-7-21/2017-IV-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


