ОПШТИНА БЛАЦЕ
расписује

КОНКУРС
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У ОПШТИНИ БЛАЦЕ
У 2021. ГОДИНИ
Председник општине Блаце, на основу Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
Општине Блаце за 2021. годину оглашава:
КОНКУРС
ЗА
РАСПОДЕЛУ
СРЕДСТАВА
ИЗ
БУЏЕТА
НАМЕЊЕНИХ
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ
РАЗВОЈА
УНАПРЕЂЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У
ОПШТИНИ БЛАЦЕ У 2021. ГОДИНИ
Финансијска средства из буџета општине намењена за развој и унапређење
пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Блаце употребиће се:
Кроз меру кредитне подршке (субвенционисање камате наменских пољопривредних кредита).
Субвенционисање камате краткорочних и средњерочних наменских пољопривредних кредита
где је намена кредита од набавке основних импута у примарној производњи до набавке
трактора и комплетне механизације у свим видовима производње, као и опреме у оквиру
прераде примарних пољопривредних производа.
 Мера кредитне подршке ( шифра-100.2)
 Суфинансирање камате за пољопривредне кредите.
 Планирани буџет за меру је 900.000,00 РСД, са максималним износом подршке по
кориснику мере од 20.000,00 РСД.
Право на подршку имају сва регистрована породична пољопривредна газдинства,чија се
производња налази, као и регистар газдинстава на територији општине Блаце.
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс.
2. Потврда о активном статусу газдинства у 2021- години.
3. Изводи о структури газдинства.
4. План отплате и уговор између подносиоца захтева и пословне банке (чиме се доказује
да је отплата кредита у току).
5. Доказ о намени кредита .
6. Доказ о измиреним пореским обавезама (Л.П.А.).
7. Остала документа чиме би се употпунио законски оквир Закона о подстицају у
пољопривреди и руралном развоју и тиме помогла реализацији мере кредитне подршке.
8. Потврда о плаћеној камати по основу кредита у 2021- години.
9. Копија личне карте носиоца пољопривредног газдинства
10. Копија наменског текућег рачуна


Мера Упрaвљање ризицима (шифра 104)
Предвиђена средства у оквиру ове мере је 1.100.000,00 динара.
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Општа документација у оквиру мере (шифре 104):
Пријава на конкурс - захтев.
Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2021-годину.
Структура биљне или животињске производње у 2021-години.
Доказ о измиреним пореским обавезама (Л.П.А.)
Фотокопија личне карте носиоца газдинства.
Фотокопија наменског текућег рачуна.

Додатна документација у оквиру инвестиције (шифре 104.3)

Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
(шифра 104.3).
1. Фотокопија потврде о плаћеном осигурању
2. Фотокопија полисе осигурања
3. Остала документа чиме би се употпунио законски оквир Закона о подстицају у
пољопривреди и руралном развоју и тиме помогла реализацији инвестиције ( шифре 104.3).
Висина подстицаја по овој инвестицији 10% без ПДВ-а или максимални износ 20.000,00
РСД по захтеву у оквиру ове инвестиције.
Право на подршку имају сва регистрована породична пољопривредна газдинства
физичких лица, која обављају пољопривредну производњу на територији општине
Блаце.
Критеријуми селекције:

До момента пријема комплетних потпуних исправних захтева до утрошка планираних
средстава, по редоследу пријема захтева.
Рок за подношење пријава од дана објављивања Конкурса, од 02.12.2021. до
15.12.2021. године, односно до утрошка средстава у складу са Програмом по мерама и
инвестицијама.

Подстицаји ће се исплаћивати по редоследу подношења исправних и потпуних
захтева по мерама до утрошка средстава предвиђених Програмом.
Све инвестиције извршене од 01.01.2021. године у складу са Законом о подстицају
пољопривреди и руралном развоју члан 13. и Програмом подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Блаце за 2021. годину, могу
бити предмет подстицаја, тојест све камате плаћене у 2021 години у складу са Програмом и
конкурсом, као и све осигуране површине као и животиње у 2021 години, а у складу са
условима Програма и конкурса биће субвенционисани по редоследу пријема комплетних,
потпуних и исправних захтева у складу са Конкурсом до утрошка средстава по мерама и
инвестицијама у оквиру мера..
Једно газдинство може остварити подстицај највише за једну меру кредитне подршке и
то максимално 20.000,00 динара. У оквиру мере управљања ризицима максимално 20.000,00
динара, односно максимално укупно 40.000,00 РСД по газдинству.

Услов за остварење подстицаја су испуњени услови по раније поднетим захтевима и
оствареним подстицајима.
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Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине
средстава предвиђеним Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Блаце за 2021. годину, по редоследу пријема захтева.
Захтеви се подносе од стране корисника, на обрасцима, у складу са условима који су
прописани од стране Општинске управе Блаце. Детаљне административне провере се
спроводе, пре одобравања захтева, ради утврђивања да ли је захтев потпун, поднет на време и
да ли су услови за одобравање захтева испуњени.
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима Конкурса биће
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Исплата ће се вршити до утрошка планираних
средстава, по редоследу пристизања исправних и потпуних захтева.
НАПОМЕНА: Средства предвиђена овим Програмом могу се пребацивати у оквиру једне мере,
у зависности од броја захтева и динамике аплицирања. Средества која се не утроше у току
2021.године могу бити пренета у буџетску 2022.годину.
Конкурсна документација и захтев може се преузети у Општинској управи,
канцеларија број 38 .

Конкурс припремио:
Бојан Николић
Број: II-400-2227/21.

Председник Општине Блаце
Иван Бургић

Датум: 02.12.2021.
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