ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА И ОПРЕМЕ ЗА
ПЧЕЛАРСТВО (КОШНИЦЕ) У 2017. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о додели средстава за набавку пчелињих друштава и опреме за пчеларство
у 2017. години на територији града Зрењанина (у даљем тексту: Правилник) прописују се
намена средстава, корисници, обавезна документација, поступак додељивања средстава,
поступање с непотпуним пријавама, критеријуми за доделу средстава, закључивање уговора с
корисницима средстава, обавезе корисника средстава и друга питања значајна за реализацију
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за град Зрењанин: Мере руралног развоја, за набавку нових пчелињих друштава и
набавка опреме за пчеларство -кошнице (у даљем тексту: Програм).
Програм из става 1. овог члана усвојило је Градско веће и Министарство пољопривреде и
заштите животне средине, а Одсек за пољопривреду и рурални развој града Зрењанина
задужен је за његову реализацију.
Висина и начин доделе средстава
Члан 2.
Укупан износ средстава који се додељује по Правилнику и по овом конкурсу износи
3.000.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса који се објављује у
локалном листу „Зрењанин“ и у једном од гласила града Зрењанина, као и на интернет
страници града Зрењанина (у даљем тексту: Конкурс).
Конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са 28.04.2017. године до 12 часова.
Документација поднета на Конкурс не враћа се.
Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу од 100% од укупне
вредности инвестиције, односно вредности опреме.
Приликом обрачуна узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ средстава по једној пријави износи до 100.000,00 динара.
Намена за које се могу користити средства
Члан 3.
Средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за:
1. Набавка пчелињих друштава
2. Набавка нове опреме за пчеларство – кошнице.
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву из тачке 1. и 2. из става 1 овог члана.
Средства, која се додељују из Програма, не могу се користити за:
- порезе, укључујући и порез на додату вредност;
- трошкове увоза царине, шпедиције
- плаћање путем компензације и цесије;
- промет између повезаних лица;
- новчане финансијскеказне и трошкове парничног поступка;
- трошкове банкарске провизије
- куповину земљишта;
- трошкове премера и геодетских снимања
- трошкове превоза
- трошкове монтаже
- трошкове за куповину половне и репариране опреме и материјала;

- доприносе у натури.
Право учешћа на конкурсу
Члан 4.
Право на коришћење средстава имају физичка лица
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

носиоци

регистрованог

Услови за учешће на конкурсу
Члан 5.
Услови за учешће на Конкурсу су следећи
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
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. Подносилац захтева и добављач опреме не могу да представљају повезана лица;
6. 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) година од дана набавке
опреме-кошнице и пчелињих друштава.
Специфични услови за учешће на конкурсу
Члан 6.
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у регистру пољопривредних
газдинстава које води Управа за трезор имају уписано максимум 30 кошница.
Пчелиња друштва и нова опрема за пчеларство-кошнице могу се набавити искључиво од
правних и других лица која су регистрована за продају пчелињих друштава и опреме за
пчеларство.
Потребна документација
Члан 7.
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.
Одлучивање ододели средстава
Члан 8.
Поднете пријаве разматра и коначну одлуку доноси Одсек за пољопривреду и рурални
развој града Зрењанина. Одсек прво врши административну контролу ради утврђивања да ли
је захтев потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени.
Применом дефинисаних критеријума извршиће се рангирање прихватљивих захтева, предлог

за доделу средстава.
У случају када је поднет мањи број захтева који испуњава услове и који су прихватљиви од
расположивих средстава за подршку ранг листа неће бити креирана.
Уколико је то потребно, ради се и непосредни увид на терену, којим се проверавају
подаци из захтева. Одсек за пољопривреду и рурални развој задржава право да од
подносиоца пријаве затражи додатне информације и документацију у вези с поднетом
документацијом које су неопходне за одлучивање. Такође задржава право да изврши
контролу реализације предмета уговора посебно у погледу рачуна и предрачуна које издаје
добављач опреме, а који нису у систему ПДВ-а као и рачуна који су знатно изнад тржишне
вредности.
Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће
се уговором.
Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи средстава по подносиоцу
пријаве ком су одобрена средства (у даљем тексту: Корисник средстава)
Коначну одлуку о додели средстава доноси градоначелник града на основу предлога
Одсека за пољопривреду и рурални развој.
Одлука је коначна и против ње се не може изјавити жалба нити се може водити управни
спор.
Средства ће се додељивати по пристиглим пријавама све до утрошка средстава
опредељених Конкурсом.

Критеријуми за доделу средстава
Члан 9.
Предлог за доделу средстава даје се на основу поднете документације, критеријума и
бодова прописаних овим чланом и то према табели:
Тип критеријума за избор

Начин бодовања

Максималан број поена
Инвестиција је лоцирана у подручјима са
отежаним условима рада у пољопривреди
Корисник је сертификован за органску
производњу и/или производи сировину или
готов производ са географским пореклом
Подносилац захтева је жена носилац
пољопривредно газдинства
Број чланова регистрованог пољопривредног
газдинства (до 3 члана = 5 бодова, од 4 члана
= 10 бодова, 5 и више чланова = 15 бодова)

Бодови
60

да/не

20/0

да/не

10/0

да/не

15/0

до 3 члана; од 4 5/10/15
члана; од 5 и више

Поступање с непотпуним пријавама
Члан 10.
Неће се разматрати пријаве које су:
• непотпуне пријаве
• поднете од лица која немају право да учествују на Конкурсу,
• које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом.

Уговор о додели средстава
Члан 11.
Права и обавезе између града Зрењанина и корисника средстава регулишу се Уговором.
Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава.
Исплата средстава
Члан 12.
Средства се исплаћују након контроле извршене од стране овлашћеног лица града
Зрењанина и потписивања Уговора између Корисника и града Зрењанина.
Средства ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у буџет града Зрењанина.
Обавезе корисника средстава
Члан 13.
Корисник средстава по конкурсу дужан је да:
1. Покретну ствар која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје користи у складу
са предвиђеном наменом;
2. Предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје не отуђи најмање пет година за опрему,
и/или даје другом лицу на употребу;
4. Сву документацију која је у вези са инвестицијом, чува најмање пет година од дана исплате
подстицаја.
Корисник средстава по Конкурсу за кога се утврди да није поступао у складу са одредбама
тог конкурса и уговора, корисник средстава који је онемогућио контролу од стране града
Зрењанина, достављањем нетачних података, дужан је да врати примљени износ средстава с
припадајућом законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате средстава до
дана враћања средстава.
Корисник средстава је дужан да после три (3) године врати граду Зрењанину 5 кошница
са пчелињим друштвима које ће град проследити другим корисницима.
Праћење извршавања уговора
Члан 14.
Административну контролу, односно испуњеност обавеза из уговора утврђује град
Зрењанин.
Стање на терену проверава се и током пет (5) година након преноса средстава, а спроводи
је овлашћено лице града Зрењанина.
Завршне одредбе
Члан 15.
Правилник ступа на снагу оног дана када га потпише градоначелник града Зрењанина.

Број:
Дана:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Чедомир Јањић

