На основу члана 12. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015),
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
општину Бачка Топола за 2017. годину број: 320-375/2017-V од 13.10.2017. године уз
Решењe о давању претходне сагласности на Предлог програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2017.
годину број: 320-00-01456/2017-09 од 29.09.2017. године, Председник општине Бачка Топола
доноси:
ОДЛУКУ
о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде –
Назив мере: Регреси – регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Основни циљ доделе неповратних средстава је подизање конкурентности производње
на територији општине Бачка Топола.
II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ
Средства су обезбеђена у оквиру Раздела 4 - Општинска управа, Глава 4.1.Општинска управа, Програм 5- Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0002Мере подршке руралном развоју, функција 421, економска класификација 481, извор
финансирања 01, позиција 93.- Буџетски фонд за развој пољопривреде и предузетништва, у
износу од 1.200.000,00 динара што чини део укупно планираних средстава на овој позицији.
III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ
Право на коришћење средстава Фонда, за регрес за репродуктивни материјал има:
- Физичко лице – са регистрованим пољопривредним газдинством у активном статусу а
које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар)
код Управе за трезор – Филијала Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са
Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови
регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл.
гласник РС“ бр. 17/13, 102/15 и 6/16)
- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине
Бачка Топола
- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода.
- Физичко лице/корисник ко поднесе рачун, фискални исечак или други веродостојни
финансијски документ са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и
износима истих, са датумом издавања у периоду од 01.01.2017. године до дана
подношења захтева.
Финансирани пројекти морају бити реализовани на територији Општине Бачка
Топола.
У оквиру једне пријаве подносилац може приложити више рачуна.
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће
бити прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.
Са изабраним пољопривредним произвођачима закључије се уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине.
IV. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Немају право учешћа на Конкурсу:
1. чланови Комисијe за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола нити чланови
њихових породичних домаћинстава,
Kорисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за
регрес за репродуктивни материјал.
V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве
(формулара) који се могу преузети на Писарници Општинске управе Бачка Топола.
Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници
www.btopola.org.rs. Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део.
Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја
пољопривреде општине Бачка Топола, на Писарници Општинске управе Бачка Топола ул. М.
Тита бр. 30, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 сати. Конкурс је отворен од 18.10.2017.
године до 18.11.2017. године.
Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се
узети у разматрање.
Уз пријаву се подноси и следећа документација:
1. образац пријаве,
2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,
3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних
јавних прихода
4. фотокопија рачуна, фискални исечак или други веродостојни финансијски документ
са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са
датумом издавања у периоду од 01.01.2017. године до дана подношења захтева,
5. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте,
6. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.)
VI. ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ
Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 15.000,00 динара по
кориснику.
VII. Комисији за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола задржава право
за аутентично тумачење одредаба овог Конкурса.
Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници
су обавезни да прикажу оригинална документа.
Република Србија
АП Војводина
Општина Бачка Топола
Председник општине
Број: 320-382/2017-V
Дана: 18.10.2017.

Председник општине
Бачка Топола
Кишлиндер Габор с.р.

