
На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/17, 

83/2014- др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 68. Статута општине Бајина Башта 

(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019), Одлуке о буџету општине Бајина 

Башта за 2019. годину („Службени лист општине Бајина Башта“ 11/2018), члана 4. став 2. 

Правилника за доделу средстава за помоћ младим брачним паровима за економско 

оснаживање у руралним подручјима  у општини Бајина Башта у 2019. години („Службени 

лист општине Бајина Башта“, број 8/2019 и 10/2019),  Комисија за доделу средстава за 

младе брачне парове у руралним подручјима општине Бајина Башта на основу решења 01 

број: 06-41/19 од дана 13. септембра 2019. године, дана 24.октобра 2019. године,  расписује 

 

 

 

К О Н К У Р С 

 

за доделу средстава за  помоћ младим брачним паровима за економско оснаживање у 

руралним подручјима  у општини Бајина Башта у 2019. години 

 

 

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 

Циљ овог Конкурса је демографска обнова руралних подручја општине Бајина 

Башта, кроз  подстицање останка младих брачних парова у руралним подручјима. 

 

 

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 

Опредељена су  средства по мери популационе политике за подстицај наталитета – 

подршка младим брачним паровима у руралним подручјима у општини Бајина Башта за 

2019. годину у укупном износу од  1.600.000,00 динара. 

 

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у 

износу до 100 % од укупне вредности инвестиције. 

 

 Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 

200.000,00 динара. 

 

Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за: 

 

1.  Набавку нове опреме и механизације намењенe пољопривредној производњи и 

преради пољопривредних производа. 

2. Набавку сертификованог садног материјала воћа  који мора да буде набављен од 

регистрованог расадничара. 

3. Набавка квалитетних приплодних грла говеда – јуница млечних раса  старости од  

12 до 31 месец или грла оваца – двиски и двисака  старости од 6 до 18 месеци. 

 



Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу која може да се 

односи на више тачака. 

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, 

неће се признавати инвестиције реализоване  пре доношења одлуке о додели средстава. 

 

 

3. КОРИСНИЦИ 

 

 Право на бесповратна подстицајна средства имају: 

 

- брачни парови са пребивалиштем, производњом и регистрованим пољопривредним 

газдинством на територији општине Бајина Башта, 

 

- брачни парови где је један од супружника носилац или члан регистрованог 

пољопривредног газдинства, старији од 18, а млађи од 40  година и да се бави 

пољопривредном производњом као основном или допунском делатношћу. 

 

 

4. УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 

 

1. Регистрована породична  пољопривредна газдинства која су у активном статусу; 

 

2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне 

самоуправе као и место реализације инвестиције; 

 
 

3. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе по основу локалних 

јавних прихода закључно са даном подношења пријаве (издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе); 

 

4. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву, не сме користити 

средства по некон другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно 

иста инвестиција не може бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја; 

 
 

5. Подносилац пријаве и добављач предметне инвестиције не могу да представљају 

повезана лица (повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног 

газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, 

крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, 

сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица 

између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у 

смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица) у смислу члана 62. 

Закона о привредним друштвима („Сл.гл.РС“, бр:36/11 и 99/11 и 83/14 и 5/15); 

 

6. Спровођење прихватљивих активности не може започети пре подношења пријаве за 

подршку као ни пре доношења одлуке о додели средстава. 



 

 

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА 

 

Конкурс је отворен од 24. октобра 2019. године закључно са 08. новембром  

2019. године. 

 

 

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1. Читко попуњен и потписан  образац пријаве; 

2. Копија личне карте оба супружника; 

3. Извод из књиге венчаних; 

4. Извод из матичне књиге рођених за децу; 

5. Копија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 

2019. годину – Управа за Трезор; 

6.  Извод из регистра пољопривредних газдинстава у коме је подносиоц пријаве 

уписан или као носиоц  или као члан регистрованог пољопривредног газдинства – 

подаци о пољопривредном газдинству – Управа за Трезор; 

7. Извод из регистра пољопривредних газдинстава о биљној производњи и  Извод из 

регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду - Управа за трезор; 

8. Преглед пријава и одјава фонда ПИО за подносиоца пријаве – Републички фонд за 

пензијско и инвалидско осигурање (ПИО фонд, Рајка Тадића бр. 20, Бајина Башта); 

9. Уверење о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода – Локална 

пореска администрација; 

10. За опрему и механизацију потребан је предрачун са наведеним серијским бројем и 

годином производње;  

11. За приплодна грла потребан је предрачун , а куповина је могућа и од правног и од 

физичког лица са Изводом из ветеринарске базе прибављеног од надлежне 

ветеринарске станице продавца на коме треба обележити грла која ће бити предмет 

набавке;   

12. За садни материјал предрачун са Уверењем о здраственом стању и  сертификатом за 

воћне врсте; 

13. Изјава да добављач и наручилац предметне инвестиције не представљају повезана 

лица  у складу са чланом 62. Закона о привредним друштвима, а која се налази у 

оквиру обрасца пријаве 

14. Изјава добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна 

у року од 30 дана од дана издавања предрачуна. 

 

За  потребну документацију о којој се води службена евиденција из става 1. тачке 3, 

4 и 9, подносилац пријаве  може потписати сагласност  да  Комисија по службеној 

дужности од надлежних органа прибави предметну документацију  у складу са законом 

којим се уређује општи управни поступак, а која је саставни део  Пријавног обрасца. 

 

 

 



7. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

 

 Средства за подршку инвестицијама по овом Конкурсу додељују се бесповратно; 

 Уговори са корисницима средстава закључују се у року од 5 дана од дана доношења 

одлуке о расподели средстава по овом Конкурсу; 

 Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна јесте 15 дана од дана 

потписивања уговора, а за инвестиције подизања вишегодишњег засада рок за 

реализацију јесте 15. новембар  2019. године, 

 Бесповратна средства исплаћује општина Бајина Башта, авансно до 100 % од 

вредности реализоване инвестиције на рачун пољопривредног газдинства чији је 

корисник средстава носиоц, односно члан и који се води код Управе за трезор, а 

након потписивања Уговора са корисником средстава. 

            

По реализацији одобрене инвестиције, Комисији за доделу средстава за младе 

брачне парове у руралној средини општине Бајина Башта  потребно је доставити: 

 

- Оригинал Рачун за предметну инвестицију, 

- Оригинал Отпремницу потписану од стране корисника средстава, 

- Доказ о извршеном плаћању и то: фискални исечак- ако је плаћање извршено 

готовински или картицом или извод или налог за плаћање оверен од стране банке, 

ако је плаћање извршено безготовински; 

- У случају да добављач није у систему ПДВ-а или фискализације доставља се 

Изјава; 

-  Гарантни лист за извршену набавку предметне опреме, машина и механизације за 

коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава добављача да 

иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;  

За набавку грла стоке доставља се и Уверење о здраственом стању животиња 

оверено од стране надлежног ветеринарског инспектора  и Педигре или матични 

лист за грла која су предмет захтева; 

  

Комисија за доделу средстава за младе брачне парове у руралној средини општине 

Бајина Башта, задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију. 

 

Корисник средстава је дужан да омогући Комисији несметану контролу 

реализоване инвестиције.  

У случају да су средства ненаменски коришћена или је документација лажно 

приказана у Захтеву корисник ће бити утужен надлежном суду. 

 

Корисник средстава не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио 

подстицај у року од пет године од дана исплате подстицаја и да у том периоду предмет 

наменски користи. 

 

О поднетим захтевима одлучиваће Комисији за доделу средстава за младе брачне 

парове у руралној средини општине Бајина Башта. 

 

 



8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 

 

Пријаву са потребном документацијом доставити на Општинску писарницу на адресу:  

Комисији за доделу средстава за младе брачне парове у руралној средини општине Бајина 

Башта, Ул. Душана Вишића 28, 31250 Бајина Башта, са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ за „ 

Конкурс за доделу средстава за помоћ младим брачним паровима за економско 

оснаживање у руралним подручјима  у општини Бајина Башта у 2019. години.“ 

 

 

 

9. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

Образац пријаве и изјава добављача могу се преузети са интертнет адресе општине 

Бајина Башта,  www.bajinabasta.rs , као и у просторијама Општинске писарнице општине 

Бајина Башта. 

 

 

 

10. ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА 

 

Текст Конкурса ће бити објављен  на огласној табли Општинске управе општине 

Бајина Башта, као и на интертнет адреси општине Бајина Башта,  www.bajinabasta.rs . 

 

 

 

 

 

Сви Захтеви који су непотпуни и предати ван конкурсног рока неће бити 

разматрани. 

 

У Бајиној Башти 

24. октобра  2019. године 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ У 

РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

http://www.bajinabasta.rs/
http://www.bajinabasta.rs/

