
	  

	  

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-401-1583/2015 
Дана, 18.12.2015. године 
Суботица 
 
На основу члана 33. став 1. тачка 6. Статута града Суботице ("Сл. лист општине Суботица", бр. 
26/08 и 27/08 - испр. и "Службени лист града Суботице", бр. 46/11 и 15/13) и Правилника о начину 
и поступку расподеле средстава за суфинансирање инвестиција и набавке опреме пољопривредних 
произвођача на територији Града Суботице који су у органском статусу или у процесу добијања 
сертификата у органској производњи („Службени лист града Суботице“ број 42/2015), 
градоначелник Града Суботице расписује 
 

КОНКУРС 
за доделу средстава за суфинансирање инвестиција и набавке опреме пољопривредних 
произвођача на територији Града Суботице који су у органском статусу или у процесу 

добијања сертификата у органској производњи за 2015. годину 
 
Конкурс се расписује за суфинансирање инвестиција и набавке опреме пољопривредних 
произвођача на територији Града Суботице који су у органском статусу или у процесу добијања 
сертификата у органској производњи и налазе се на територији Града Суботице. 

 
Износ средстава од 1.000.000,00 динара за текуће субвенције и 2.000.000,00 динара за 

капиталне субвенције, је обезбеђен Одлуком о буџету Града Суботице за 2015. годину («Службени 
лист града Суботица», бр. 45/14, 1/15 и 29/15), глава 19 – Промотивно развојни послови, функције 
411 – Општи економски и комерцијални послови, у оквиру програмске активности 1501-005: 
Финансијска подршка локално економском развоју, позиција 938, економска класификација 451 – 
Субвенције за развој органске производње.  
 

Конкурс се расписује за суфинансирање текућих и капиталних инвестиција у циљу развоја 
органске производње.  

Средства ће се користити за суфинансирање инвестиција по следећим приоритетима:  
-   инвестиције које су усклађене са Стратегијом локалног одрживог развоја града 

Суботице, Акционим планом развоја органске производње на територији града 
Суботице од 2015 до 2020. године и осталим стратешким документима Града 
Суботице; 

-   инвестиције које потспешују привредни развој, односно унапређују пласман органских 
производа и робе на територији Града Суботице, 

-   инвестиције које унапређују квалитет прераде оганских производа у оквиру 
прерађивачких капацитета.  

 
Услови Конкурса 
 
Право учешћа на Конкурсу имају:правна лица, предузетници и физичка лица-носиоци 
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који се баве производњом и прерадом 
према органским принципима производње и имају статус органских произвођача или су у процесу 
контроле и сертификације. 
Корисници средстава морају испуњавати следеће услове: 
1. да имају седиште односно пребивалиште на територији Града Суботице; 



	  

	  

2. да поседују сертификат о органској производњи или Уговор о започетом процесу контроле и 
сертификације; 
3. да немају блокаду рачуна. 
 
По овом конкурсу суфинансираће се текуће инвестиције највише до 50% од укупно потребних 
средстава а у максималном износу од 100.000,00 динара. Текуће субвенције се могу користити за 
суфинансирање или рефундацију трошкова: 

-   набавке семенске робе и садног материјала, 
-   заштите биља дозовољеним средствима, 
-   минералних, микробиолошких  и органских ђубрива,  
-   горива и резервних делова за механизацију, 
-   товног репроматеријала, 
-   сточне хране и лекова и 
-   сертификације. 

По овом конкурсу суфинансираће се капиталне инвестиције највише до 50% од укупно 
потребних средстава, а у максималном износу од 300.000,00 динара.  Капиталне субвенције које се 
могу користити за суфинансирање или рефундацију трошкова: 

-   набавке опреме за пољопривредне произвођаче,  
-   набавке опреме за мале прерађивачке капацитете,  
-   набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара, 
-   набавке система за заштиту од временских непогода, 
-   инвестиција за набавку конструкције и опреме за биљну производњу у заштићеном 
простору, 
-   подизања вишегодишњих засада, 
-   куповине стакленика и пластеника, 
-   куповине основног стада и јата, 
-   изградње сушара, хладњача, силоса и других смештајних и прерадних капацитета и 
-   изградње/адаптације објеката и инфраструктурних радова у газдинству. 

 
Подносилац може аплицирати само са једним пројектом за текуће субвенције и једним за 
капиталне субвенције. 
Крајњи рок за реализацију активности и подношење извештаја је 1.09.2016. године. 
Пријаве се подносе Секретаријату за привреду, локални економски развој и туризам на 
обрасцу Пријаве (потписан и оверен печатом) са прилозима. 

Наведена пријава може се прузети са сајта: www.subotica.rs у одељку конкурси и огласи. 
 
Пријава се подноси: 

-   у штампаном облику предајом у Градски услужни центар Града Суботице, Трг слободе 
1 или поштом, са назнаком  
„Пријава  на  КОНКУРС  –  РАЗВОЈ  ОРГАНСКЕ  РОИЗВОДЊЕ	    –  НЕ  
ОТВАРАТИ“ 

-   обавезно и у електронском облику и то само образац пријаве на е-маил адресу: 
ler@subotica.rs  

 
Уз пријаву, подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи: 

-   Оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинства (РПГ) за 2015. годину  
(доказ о активном статусу и само прву страну извода са основним подацима и другу 
страну са подацима о површинама и производњи) или извод из Регистра Агенције за 
привредне регистре (АПР); 

-   Фотокопија личне карте или очитана чипова на лична карта за носиоца РПГ 
подносиоца пријаве 



	  

	  

-   Оригинал или оверену копију рачуна набављене опреме или инвестиције 
-   Детаљан опис опреме или инвестиције за чије суфинансирање (или рефундацију)  се 

подноси пријава (опис опреме и инвестиције мора бити идентичан спецификацији 
рачуна) 

-   Доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног пољопривредног земљишта 
(за закупце државног пољопривредног земљишта). 

-   Изјава сувласника земљишта у заједничком газдинству да се предметна инвестиција 
може реализовати  на заједничком земљишту, оверена од стране надлежног органа. 

-   Сертификат о органској производњи или Уговор о процесу контроле и сертификације. 
-   Оверена Изјава подносиоца пријаве (од стране самог подносиоца пријаве) да није 

примио државне, односно покрајинске субвенције за инвестиције и пројекте у области 
органске пољопривредне производње у току текуће године за исте инвестиције или 
пројекте у области органске пољопривредне производње   

-   Листа непокретности. 
 

Средства обезбеђења уредног извршавања обавеза су две истоветне бланко соло менице, са 
меничним овлашћењима. 
Конкурс је отворен до утрошка средстава предвиђених овим конкурсним циклусом. За све захтеве 
поднете закључно са последњим даном у месецу, Комисија за спровођење поступка доделе 
средстава ће одлучивати до 15-ог у следећем месецу. 
На предлог Комисије за спровођење поступка доделе средстава Градоначелник доноси одлуку о 
суфинасирању.  Одлука Градоначелника је коначна и објављује се на званичној интернет страници 
Града. На основу коначне одлуке Градоначелник закључује уговор са корисником средстава. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
 
За додатне информације можете се јавити на е-маил адресу: ler@subotica.rs  
 

Критеријум за вредновање предатих захтева за суфинансирање из буџета Града су: 
 

1. Усклађеност програма/пројекта са стратешким документима, на 
државном, покрајинском или локалном нивоу. 

5 

2. Иновативност понуђеног пројекта  10 

3. Одрживост пројекта 15 
4. Допринос повећању количинеорганских свежих производа на 

тржишту  и/или допринос повећању количине органских 
прерадјених производа на тржишту 

20 

5. Стварање локалног органског бренда 20 

6. Сертификат (у	  складу	  са	  Правилником) 20 
7. Допринос повећању површине под органском производњом и/или 

Допринос унапређењу прерађивачких капацитета 

10 

 Максималан број бодова 100 
 

Градоначелник, 

Јене Маглаи (Maglai Jenő), дипл. правник, с.р. 


