
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник 
РС"  број  10/13), а  у  складу  са  Програмом  подршке  за  спровођење  пољопривредне  политике  и 
политике руралног развоја  за 2014 годину бр.:06-20/14-I/21-19 од 11.04.2014 год. и Правилником о 
мерама подстицаја  руралног  развоја  за  2014  годину  бр.:06-20/14-I/21-20 од 11.04.2014  год. год. 
Председник општине Димитровград, дана, расписује:

КОНКУРС 

О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА, ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У СТОЧАРСТВУ, 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2014 ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Члан 1. 
Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на 

територији  општине  Димитровград  за  2014  годину,  дефинисане су  мере  подстицаја  руралног 
развоја, за  Суфинансирање  изградње објеката у сточарству преостала су неутрошена средства у 
висини од 2.150.000,00 динара. 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

Члан 2. 
Право учешћа на Конкурсу има физичко лице-носилац пољопривредног газдинства. 
Лица из става 1. овог члана имају право на коришћење подстицаја ако је уписано у Регистар 

пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у складу са Правилником о упису у ре-
гистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус по-
љопривредног газдинства (,,Службени гласник РС”, бр. 17/13; у даљем тексту: Правилник) и налази 
се у активном статусу. 

ВИСИНА ПОДСТИЦАЈА

Члан 3. 
Суфинансирање изградње објеката у сточарству реализује се током целе године до утрошка 

средстава, висина субвенције која се додељује у висини од  50% од вредности пројекта или фазе 
пројекта, максимум 2.000.000,00 РСД по пољопривредном газдинству у текућој години.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Члан 4. 
За  суфинансирање изградње  објеката  у  сточарству  произвођач  доставља  следећу 

документацију:

• пријава – образац(Образац РР-СО);

• потврда о активном статусу газдинства за 2014.годину;

• оверена копија личне карте;

• оверена копија картице текућег рачуна банке;

• потврду о измиреним локалним пореским обавезама за 2013 годину;

• извод из структуре биљне  производње за 2014.годину;

• извод из структуре сточарске производње за 2014.годину;

• грађевински пројекат за изградњу објекта за који се тражи субвенција;

• дозволу за изградњу објекта за који се тражи субвенција;

• доказ о валсништву парцеле на којој треба да се гради објекат; 

• три  понуде  дате  од  стране  извођача,  од  које  се  бира  најповољнија  са  писаним 

образложењем;
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• по достављању захтева надлежни орган може да затражи и другу документацију коју 

затражи Одељење надлежно за урбанизам и грађевинарство, ОУ Димитровград.

ПРОЦЕС ОДЛУЧИВАЊА

Члан 5

Захтев са траженом документацијом за коришћење средстава подноси се  преко писарнице 
ОУ Димитровград, и упућује Групи за пољопривреду и рурални развој, која проверава усклађеност 
достављене документације са Правилником о мерама подстицаја руралног развоја за 2014 годину и 

Конкурсом, врши обилазак пољопривредних газдинстава потенцијалних корисника средстава  и по 
потреби тражи да се достави додатна документација.

Коначну одлуку о испуњености услова доноси Општинско веће општине Димитровград, на 
основу предлога Групе за пољопривреду и рурални развој.

ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈА

Члан 6. 

Одобрена средства се исплаћују по редоследу подношења захтева. Корисници субвенција 
користе  финансијска  средства  из  буџета  општине  до  утрошка  средстава  која  су  опредељена 
Програмом  подршке  за  спровођење  пољопривредне  политике  и  политике  руралног  развоја  на 
територији општине Димитровград за 2014 годину 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 

Члан 7. 

Корисник коме се одобре средства потписује Уговор са општином Димитровград, којим се 
дефинишу права и обавезе уговорених страна. 

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА 

Члан 8.

Конкурс  ће  бити  објављен  Огласној  табли  Општине  Димитровград, као  и  на  званичној 

интернет страници Општине Димитровград www.dimitrovgrad.rs

Члан 9.

Конкурс важи од 04.11.2014. године до 30.11.2014.године. 

Број: 320–   /14–II
У Димитровграду 04.11.2014. год.

О П Ш Т И Н A   Д И М И Т Р О В Г Р А Д

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

___________________________ 
                                                                                                                               Небојша Иванов 
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