Комисија за подстицање развоја пољопривреде, образована Решењем Општинског већа бр.
02-84/2016-V од дана 15.07.2016. год., на основу члана 10. став 1. тачка 3. и члана 11. Одлуке о
оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола („Службени
лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015) и члана 2. став 1. тачка 3. Решења о образовању
Комисије за подстицање развоја пољопривреде, на седници одржаној дана 18.09.2018. године
доноси:
Правилник о критеријумима
за избор корисника средстава буџетског фонда за 2018.годину
Члан 1.
Овим критеријумима ближе се прописују услови за избор корисника средстава буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола за 2018. годину (у даљум тексту:
Фонд), и то за:
1. Регрес - регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање);
2. Кредитна подршка – суфинансирање камата за пољопривредне кредите;
3. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
4. Управљање ризицима - обнављање пољопривредног производног потенцијала
нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење
одговарајућих превентивних активности – осигурање усева, плодова, вишегодишњих
засада, расадника и животиња;
5. Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина
за одгајиваче говеда и свиња;
6. Суфинансирање закупа пијачног простора и
7. Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга, контрола варое, сељење пчела на
пашу, испитивање меда и производа од меда и набавка лекова за пчеларе.
Члан 2.
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
општину Бачка Топола за 2018. годину уз Решењe о давању претходне сагласности на Предлог
програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије општине Бачка Топола за 2018. годину број: 320-00-05714/2018-09 од
05.09.2018. године, усвојен је на седници Општинског већа општине Бачка Топола дана
18.09.2018. године.
1. Регрес - регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
Члан 3.
Овим критеријумима ближе се прописују услови за избор корисника средстава за регрес –
регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање).
Право на коришћење средстава Фонда за регрес – регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање) 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.
2. Кредитна подршка – суфинансирање камата за пољопривредне кредите
Члан 4.

Овим критеријумима ближе се прописују услови за избор корисника средстава за кредитну
подршку – суфинансирање камата за пољопривредне кредите.
Право на коришћење средстава Фонда за кредитну подршку – суфинансирање камата за
пољопривредне кредите 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 има закључен уговор о пољопривредном кредиту са банком.
3. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинставанабавка нових пчелињих друштава
Члан 5.
Овим критеријумима ближе се прописују услови за избор корисника средстава за
инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава- набавка нових пчелињих друштава.
Право на коришћење средстава Фонда за инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава 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 мора бити на Извештају Комисије за утврђивање штете настале
угинућем пчела.
4. Управљање ризицима- обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног
елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих
превентивних активности – осигурање усева, плодова,
вишегодишњих засада, расадника и животиња

Члан 6.
Овим критеријумима ближе се прописују услови за избор корисника средстава за
управљаање ризицима - обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног
елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих превентивних
активности – осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња.
Право на коришћење средстава Фонда за обнављање пољопривредног производног
потенцијала нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење
одговарајућих превентивних активности – осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада,
расадника и животиња 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;
- Предмет осигурања да се налази на територији општине Бачка Топола;
- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода;
- Физичко лице/корисник ко има закључен уговор о осигурању са осигуравајућом
организацијом.
5. Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина
за одгајиваче говеда и свиња
Члан 7.
Овим критеријумима ближе се прописују услови за избор корисника средстава за
суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за
одгајиваче говеда и свиња.
Право на коришћење средстава Фонда за суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и
набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда и свиња 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;
- Пољопривредно газдинство које има највише 15 грла говеда старија од 24 месеца или 30
грла крмача;
- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода.
6. Суфинансирање закупа пијачног простора
Члан 8.
Овим критеријумима ближе се прописују услови за избор корисника средстава за
суфинансирање закупа пијачног простора.

-

7.

Право на коришћење средстава Фонда за суфинансирање закупа пијачног простора 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 има закључен уговор о закупу пијачног простора за
2018.годину.
Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга, контрола варое, сељење пчела на
пашу, испитивање меда и производа од меда и набавка лекова за пчеларе
Члан 9.

Овим критеријумима ближе се прописују услови за избор корисника средстава за
суфинансирање трошкова ветеринарских услуга, контрола варое, сељење пчела на пашу,
испитивање меда и производа од меда и набавке лекова за пчеларе.
Право на коришћење средстава Фонда за суфинансирање трошкова ветеринарских услуга,
контрола варое, сељење пчела на пашу, испитивање меда и производа од меда и набавке лекова за
пчеларе 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 које има од 5 - 500 пчелињих друштава.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу даном давања сагласности Општинског већа општине
Бачка Топола и објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
Комисија за подстицање развоја пољопривреде
Број: 110-6/2018-V
Дана: 18.09.2018. године

Председник Комисије
Сатмари Адриан

Општинско веће општине је дало сагласност на Правилник дана 18.09.2018. године.
Председник општине
Кишлиндер Габор

