КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА И КОШНИЦА ЗА ПЧЕЛАРСТВО У
2017. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ конкурса је повећање производње, продуктивности, конкурентности, модернизација и
достизање стандарда и одрживог управљања ресурсима у области пчеларства кроз доделу
средстава за набавку пчелињих друштава и кошница за пчеларство у 2017. години на
територији града Зрењанина.
2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
За реализацију Конкурса за доделу средстава за набавку пчелињих друштавa и кошница за
пчеларство у 2017. години, предвиђен је укупан износ од 3.000.000,00 динара. Средства по
овом конкурсу утврђују се у износу од 100% од плаћеног износа цене купљених пчелињих
друштава и кошница. Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на
додату вредност (ПДВ). Износ одобрених средстава по једној пријави износи до 100.000,00
динара.
Средства ће се користити за следеће намене:
1. Набавка пчелињих друштава
2. Набавка кошница
3. КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
-физичко лице, носилац регистрованог
газдинства.

комерцијалног

породичног

пољопривредног

4. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1. Подносилац пријаве треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
2. Подносилац пријаве мора бити са територије града Зрењанина и производњом на
територији града Зрењанина;
3 Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле јавне дажбине према
локалној самоуправи;.
4. Подносилац захтева мора да има измирене обавезе по раније одобреним захтевима
финансираним из средстава буџета града Зрењанина;.
5. Инвестиција мора да је реализована у 2017. години, при чему се под реализацијом
инвестиције сматра извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве
инвестиције (закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који
прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности) као и стављање инвестиције у
функцију у складу са наменом;
6. Подносилац захтева и добављач опреме не могу да представљају повезана лица;
7. Подносилац пријаве мора наменски да користи и не отуђи нити да другом лицу на
коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет (5) годинa од дана набавке
опреме.
5. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у регистру пољопривредних
газдинстава које води Управа за трезор имају уписано максимум 30 кошница.
Пчелиња друштва и кошнице за пчеларство могу се набавити искључиво од правних и других

лица која су регистрована за продају пчелињих друштава и опреме за пчеларство.
6. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до 28.04.2017. године.
7. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Читко попуњен образац пријаве који чини саставни део конкурса. Образац1;
2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ;
3. Предрачун за набавку предметне инвестиције за коју је, ускладу са посебним прописима
утврђена обавеза издавања предрачуна, а која гласи на подносиоца захтева;
4. Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства за 2017. годину коју
издаје Управа за трезор;
5. Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама издато од
стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, не старије од 3 месеца
Потребна документа могу се предати у оригиналу или као оверене фотокопије.
8. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
• Средства ће се додељивати по пристиглим пријавама до утрошка средстава опредељених
конкурсом.
• Средства ће се исплаћивати у складу са приливом средстава у буџет града Зрењанина.
Сви елементи Конкурса који нису наведени у овом тексту, као што су поступак доношења
одлуке, листа прихватљивих трошкова, критеријуми и остала питања у вези с Конкурсом,
прописани су Правилником.
9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Захтев са потребном документацијом доставити лично на шалтеру 2 Пријемног одељења
града Зрењанина са назнаком за „Конкурс за доделу средстава за набавку пчелињих друштава
и кошница за пчеларство у 2017. години на територији града Зрењанина“ за Одсек за
пољопривреду и рурални развој.
10. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације можете добити лично или путем телефона 066/8660066 од 08 до 15
часова у Одсеку за пољопривреду и рурални развој града Зрењанина.
Текст Конкурса, Пријаву и Правилник о додели средстава за набавку пчелињих друштава и
кошница за пчеларство у 2017. години на територији града Зрењанина могу се преузети лично
у Одсеку за пољопривреду и рурални развој и са интернет адресе: www.zrenjanin.rs «Конкурси
и огласи»
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