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Општинског већа општине Рума број: 06-26-5/2022-П, од 25.02.2022.
године, Комисија за доделу подстицајних средстава у пољопривреди доноси:

ПРАВИЛНИК

0 СУБВЕНЦИОНИСАЊУ АКТИВНИХ
ОПШТИНЕ РУМА

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

ЗА

НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА

СА

ТЕРИТОРИЈЕ

Опште одредбе
Члан

1.

Овим правилником прописују се намена средстава, корисници, начин и услови

пријаве на Јавни позив, обавезна документација, поступање с непотпуним пријавама и
пријавама које не испуњавају услове, критеријуми за доделу средстава, поступак
додељивања средстава, доношење Решења о додели средстава, обавезе корисника
средстава, праћење реализације и извештавање, и друга питања значајна за
субвенционисање активних пољопривредних газдинстава са територије општине Рума за
набавку репроматеријала.
Комисија за доделу подстицајних средстава у пољопривреди
територији општине
Рума (у даљем тексту: Комисија) образована решењем Општинског већа општине Рума
број: 06-26-5/2022-1 од 25.02.2022.године, надлежна је за спровођење поступка и
активности
ставу 1. овог члана.

на

у

Висина и начин доделе бесповратних средстава
Члан 2.
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Правилнику и по
Конкурсу за субвенционисање активних пољопривредних газдинстава са територије

за

набавку репроматеријала износи до 5.000.000,00 динара.
општине Рума
Одлуком о буџету општине Рума за 2022. годину ("Службени лист општина
Срема" бр. 48/2021) у оквиру у оквиру Раздела 5. - Општинска управа, Програма 5.Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност ПА: 0101-0002-Мере подршке
руралном развоју, функција 421-Пољопривреда, позиција 78, економска класификација

454111 - Текуће субвенције приватним предузећима - субвенционисање
пољопривредника за набавку репроматеријала за 2022. годину, за финансирање
ове мере бесповратне једнократне новчане помоћи обезбеђена су средстава у
укупном износу од 5.000.000,00 динара.

–
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем јавног позива који се објављује на сајту општине
конкурса који расписује председник општине
Рума, ммлугштаг5 (у даљем тексту: Конкурс).
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 31.03.2022 године.
Документација поднета на Конкурс
не враћа.

и

се

Право на доделу помоћи
Члан

3.

Право на субвенцисање репроматеријала имају активна пољопривредна
газдинства која су регистрована на територији општине Рума која се баве ратарском и

повртарском производњом.

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву,
односно у закупу РПГ имају: мање од 20 ћа ратарске и повртарске производње.
Подносилац захтева може поднети само једну пријаву по овом конкурсу и да
по њој оствари право
субвенцију.
Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица, носиоци

на

регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
Средства за субвенционисање репроматеријала према Правилнику и по
Конкурсу додељују се бесповратно и максимални износ бесповратних средстава по
једној пријави не може бити већи од 30.000,00 динара.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних
средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2022. године.
Намена

за које се могу користити бесповратна средства
Члан 4.

Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за набавку репроматеријала
за сетву и то искључиво само минералног ђубрива, семенског материјала и дизел горива.
Бесповратна средства, која се додељују из Конкурса, не могу се користити за инвестиције

реализоване пре 01.01.2022. године

Услови за учешће
Члан

5.

Услови за учешће на Конкурсу су следећи:
-

Корисник

пољопривредно газдинство уписано у Регистар
је регистровано
и налази се у активном статусу

пољопривредних газдинстава
Корисник мора имати пребивалиште на територији општине Рума.
Корисник мора имати или у власништву парцеле на којима ће се користити
предмет инвестиције или уколико су парцеле на којима ће се користити предмет
инвестиције у закупу, потребно
да је да има важећи уговор о закупу

је

Потребна документација
Члан 6.

Захтев за остваривање права на субвенцију, подноси се на за то прописаном обрасцу,
који је обавезан и доступан на званичном сајту општине Рума
гшта.тв и на шалтеру
писарнице Општинске управе општине Рума.

му

Активна пољопривредна газдинства за остваривање права на субвенцију, уз прописан
образац захтева прилажу и следећа документа:
Па
Читко попуњен образац захтева који чини саставни део конкурса,
2.
Фотокопија личне карте без чипа или очитана чипована лична карта носиоца
пољопривредног

8:

газдинства

Оригинал Потврда о активном статусу, као и прву и другу страну оригинал извода из
Регистра пољопривредних газдинстава за 2022. годину који издаје Управа за трезор (не
старији од 30 дана);
4.
Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције
то:
-у случају да је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може
доставити само фискалне исечке, који су издати у периоду од 01.01.2022. године до датума
предаје Захтева,
- у случају да је плаћање извршено безготовински потврде Банке о преносу средстава или
извод (оверени од стране банке)
8.
Рачуни за набавку предметне инвестиције,

и

Уколико је рачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу захтева унети вредност
репроматеријала у динарској противвредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан

издавања рачуна.

Потребна документа морају да се предају у оригиналу. Комисија задржава право да поред
наведених затражи и друга документа.
Захтев са пратећом документацијом подноси се Комисији на писарници Општинске управе
општине Рума, ул. Орловићева број 5, сваког радног дана од 7 до 15 часова са назнаком "
Конкурс за доделу подстицајних средстава у пољопривреди - набавка репроматеријала" и
потребно је адресирати на Комисију за доделу подстицајних средстава у пољопривреди.

Одлучивање

оЧландодели средстава
7.

Поднете пријаве разматра и Решење о додели субвенционисане бесповратне
новчане помоћи доноси Комисија. Комисија прво врши административну контролу
ради утврђивања да ли је захтев потпун, поднет на време односно благовремен, да ли су
услови за одобравање захтева испуњени и да ли је достављена сва тражена
документација. Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатне
информације и документацију у вези с поднетом документацијом, које су неопходне за
одлучивање. Уколико је то потребно ради се и непосредни увид на терену, којим се
проверавају подаци из захтева.
Комисија ће одбацити пријаве које су непотпуне и које су поднете након истека
рока који је прописан Јавним позивом, док ће одбити пријаве које су поднете од стране
пољопривредног газдинства које није активно, које поседује више од 20 ћа парцела на

којима ће користити субвенционисани репроматеријал, поднете од стране неовлашћеног
лица, као и у другим случајевима предвиђеним одредбама Закона о општем управном
поступку.
Решењем ће се утврдити појединачни износи средстава по подносиоцу пријаве
ком су одобрена средства а у складу са критеријумима наведеним у овом Правилнику.
На поменуто Решење корисник субвенције има право приговора у року од 8 дана
од дана пријема Решења. Приговор се подноси на писарници Општинске управе
општине Рума
по изјављеном приговору одлучује Општинско веће општине Рума. По
правноснажности Решења о субвенционисању бесповратне новчане помоћи врши се
исплата одобреног износа.
Средства ће се додељивати по пристиглим пријавама све до утрошка средстава.

и

Исплата средстава
Члан

8.

Средства се исплаћују у року од 15 дана од дана достављања правноснажног
Решења Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду.

Извештавање
Члан 9.
Извештај о спроведеним мерама субвенционисања активних пољопривредних
газдинстава са територије општине Рума за набавку репроматеријала који посебно садржи
информације о спроведеним активностима и утрошеним финансијским средствима,
Комисија подноси Општинском већу на давање сагласности, након чега се објављује на
интернет презентацији општине Рума.
Чување документације
Члан 10.
Општинска управа општине Рума има обавезу да чува комплетну документацију
насталу у поступку субвенционисања активних пољопривредних газдинстава са
територије општине Рума за набавку репроматеријала у складу са важећим прописима.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 11.
Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет презентацији
општине Рума.
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУМА
У ПОЉОПРИВРЕДИ
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