
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/17, 83/2014), члана 61. Статута општине Косјерић (Службени лист општине Косјерић, 

број 9/08), Одлуке о буџету општине Косјерић за 2018. годину (Службени лист општине 

Косјерић“ 19/17), Општинско веће на седници одржаној дана 27. августа 2018. године 

доноси,  

П Р А В И Л Н И К 

за доделу средстава за остваривање права на подстицаје за младе брачне парове у 

руралним срединама у општини Косјерић у 2018. години 

 

Опште одредбе 

Члан 1. 

Правилником о додели средстава за младе брачне парове у руралним срединама у 

општини Косјерић у 2018. години (у даљем тексту: Правилник) прописује право учешћа на 

конкурсу, услови за учешће на конкурсу, висина и начин доделе средстава, намена 

бесповратних средстава, потребна документација која се подноси на конкурс, поступање с 

непотпуним пријавама, одлучивање о додели бесповратних средстава, критеријуми за доделу 

бесповратних средства, поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у 

потпуности прихваћене, право приговора и поступање с приговорима, коначна одлука, 

закључивање уговора с корисницима бесповратних средстава, исплата бесповратних 

средстава, обавезе корисника средстава и друга значајна питања.  

Право на учешће на Конкурсу 

Члан 2. 

Право на подстицаје имају брачни парови са регистрованим пољопривредним 

газдинством са територије општине Косјерић од којих је један од супружника носилац или 

члан регистрованог пољопривредног газдинства старији од 18, а млађи од 35 година и да се 

бави пољопривредном производњом као основном или допунском делатношћу.  

Услови за учешће на Конкурсу 

Члан 3. 

1. Регистрована 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 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 опреме не могу да представљају повезана 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. 



Висина и начин доделе бесповратних средстава 

Члан 4. 

Опредељено је 3.000.000,00 динара за остваривање права на подстицаје за младе 

брачне парове у руралним срединама у општини Косјерић у 2018. години 

Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса који ће бити објављен 

на интернет страници општине Косјерић и на огласној табли (у даљем тексту: Конкурс).  

Документација поднета на Конкурс се не враћа.  

Средства за подршку инвестиција – према Правилнику и по Конкурсу – додељују се 

бесповратно.  

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу 

до 100 % од  укупно прихватљивих трошкова инвестиције.   

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност 

(ПДВ).  

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 

300.000,00 динара.  

 

Намена бесповратних средстава 

Члан 5. 

Прихватљиви трошкови за реализацију ове активности јесу:   

1. Набавка нове опреме и механизације намењенe пољопривредној производњи и 

преради пољопривредних производа. 

2. Садног материјала воћа  који мора да буде набављен од регистрованог 

расадничара. 

3. Приплодног материјала у овчарству 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 и купљена опрема пре доношења одлуке о додели средстава.  

Бесповратна средства која се додељују из Програма не могу се користити за:  

1. инвестиције реализоване пре датума расписивања Конкурса и опрему купљену пре 

тог датума;  

2. порезe, укључујући и порез на додату вредност;  

3. царинске, увозне и остале врсте административних такси, као и за накнаде за 

потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;  

4. трошковe банкарске провизије, трошковe јемства и сличне накнаде;  

5. куповину половне опреме и половног материјала;  

6. сопствени рад и материјал подносиоца захтева;  

7. трошкове превоза, монтаже и друге оперативне трошкове;  

8. доприносе у натури (сопствени рад и материјал);  

9. набавке предметне инвестиције, лизинга, цесије, компензације, асигнације или за 

друге начине који представљају гашење обавезе путем пребијања дугова; - промет 

између повезаних лица.  

  



Потребна документација 

Члан 6. 

1. Читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом; 

2. Извод из књиге венчаних; 

3. Извод из матичне књиге рођених за децу; 

4. Копија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2018. 

годину; 

5. Копија извод о подацима о регистрованом пољопривредном газдинству; 

6. Уверење локалне пореске администрације о измиреним обавезама; 

7. За опрему и механизацију потребан је оверен предрачун са наведеним серијским 

бројем и годином производње,  

За приплодна грла у овчарству оверен предрачун од правног или оверен предуговор 

од физичког лица за купљена грла са уверењем о здраственом стању и уверењем о пореклу и 

производним особинама (педигре). 

За садни материјал оверен предрачун са уверењем о здраственом стању и  

сертификатом за воћне врсте. 

8. Изјава да добављач и наручилац опреме не представљају повезана лица у складу са 

чланом 62. Закона о привредним друштвима (Изјава у оквиру обрасца пријаве) 

9. Изјава добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у 

року од 45 дана од дана издавања предрачуна. 

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа.  

Поступање с непотпуним пријавама 

Члан 7. 

За подносиоце непотпуних пријава, Комисији за доделу средстава за младе брачне 

парове у руралној средини општине Косјерић подносиоци пријава бити позвани да допуне 

документацију у року од пет (3) дана од дана пријема позива.  

Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне 

документацију пријава ће бити одбијена као непотпуна.  

Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која 

је тражена позивом из става 1. овог члана.  

Комисија неће разматрати пријаве:  

 које су поднела лица која немају право да учествују на Конкурсу;  

 које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом;  

 које су поднете за инвестиције које нису предмет Конкурса.  

Одлучивање о додели средстава 

Члан 8. 

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

Косјерић (у даљем тексту: Комисија), коју је именује Председник општине Косјерић, 

разматра поднете пријаве и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.   



У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна 

листа на основу које се додељују бесповратна средства до утрошка средстава опредељених 

Конкурсом. Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају услове на основу 

достављене документације, у складу с Конкурсом и Правилником. 

Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију,  

посебно у случају рачуна и предрачунаи које су издали добављачи опреме који нису у 

систему ПДВ-а и рачуна који су знатно изнад тржишне вредности.  

Комисија је дужна да разматра пријаве и да о томе сачини записник са предлогом 

одлуке о додели средстава у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом 

тражених средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа, неприхватљиве 

пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.  

Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни износи средстава по 

подносиоцу пријаве ком су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава 

којима средства нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.  

Одлуку о додели средстава доноси председник општине на основу предлога Комисије.   

  Одлука се објављује на званичној интернет страни општине Косјерић www.kosjeric.rs.  

Критеријуми за доделу бесповратних средстава 

Члан 9. 

Комисија даје предлог за доделу средстава на основу поднете документације, 

критеријума и бодова прописаних овим чланом, и то према табели:  

Критеријум Начин бодовања Бодови 

Укупан број бодова 100 

Старост подносиоца захтева 
Оба брачна друга млађа од 35 година 25 

Један брачни друг млађи од 35 година 20 

Пољопривредно газдинство се налази на 

подручју са отежаним условима рада 
да/не 10/0 

Број деце 

Троје и више деце 20 

1-2 деце 15 

Немају децу 10 

Пољопривредна делатност 
Основна делатност пољопривреда 25 

допунска делатност пољопривреда 15 

Оцена одрживости инвестиције Ниска/средња/висока 5/10/20 

 

У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна 

листа на основу које се додељују бесповратна средства до утрошка опредељених Конкурсом. 

Пријаве на конкурс које остваре мање од 40 бодова не улазе у даље разматрање Комисије.  

  

http://www.kosjeric.rs/
http://www.kosjeric.rs/


Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у потпуности прихваћене 

Члан 10. 

На основу одлуке Комисија сачињава, а председник општине доноси, решење са 

образложењем и поуком о правном средству за подносиоце пријава којима су пријаве 

одбијене/одбачене или нису у потпуности прихваћене на основу предлога одлуке.  

Право приговора 

Члан 11. 

Поред наведених лица из члана 10. Правилника, право приговора има и сваки 

незадовољни подносилац пријаве, којем су одобрена средства на основу одлуке о додели 

средстава која је објављена на званичној интернет страни општине Косјерић.  

Приговор се улаже председнику општине  у року од три (3) дана од достављања 

појединачног решења, односно најкасније у року од 7 дана од дана објављивања на веб 

страни општине Косјерић. 

Председник општине одлучује о приговору у року од седам (7) дана од пријема 

приговора.  

Председник општине може да одбаци приговор као неблаговремен, недозвољен, 

поднет од стране неовлашћеног лица, да га усвоји у потпуности или делимично или да 

одбије приговор као неоснован.  

О приговору се одлучује решењем.  

Коначна одлука 

Члан 12. 

Коначну одлуку доноси Председник општине, на основу донетих решења по основу 

евентуалних приговора, а која се објављује на званичној интернет страни општине Косјерић.  

Уговор о додели средстава 

Члан 13. 

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава, председник општине у име 

општине Косјерић закључује уговор о додели средстава с корисником, којим се регулишу 

права и обавезе уговорних страна.  

Време закључења уговора јесте најкасније 30 дана од дана доношења одлуке о додели 

средстава.  

Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна јесте 45 дана од дана 

потписивања уговора, а за инвестиције подизања вишегодишњег засада рок за реализацију 

јесте 15. новембар 2018. године.  

Исплата бесповратних средстава 

Члан 14. 

Бесповратна средства исплаћује општина Косјерић, авансно 100% од цене без пореза 

на додатну вредност, добављачу, а након потписивања Уговора са корисником средстава. 

По реализацији одобрене инвестиције потребно је доставити Комисији: 



1) Оригинал Рачун за предметну инвестицију са фискалним рачуном; 

2) Оригинал Отпремницу потписану од стране корисника средстава 

3) Оригинал овереног Уговора уколико се набавка врши од физичког лица; 

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

Изјава; 

5) Оверена фотокопија или оригинал Гарантни лист за опрему која исти поседује или 

изјаву добављача да предметна опрема и механизација не подлеже обавези 

издавања гарантног листа. 

Обавезе корисника средстава 

Члан 15. 

Корисник бесповратних средстава по Конкурсу дужан је да:   

 покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је 

остварио подстицаје, користи у складу с предвиђеном наменом;   

 покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је 

остварио подстицаје, не отуђи и/или даје другом лицу на употребу најмање пет 

година од дана исплате подстицаја;   

 сву документацију која је у вези са инвестицијом чува најмање пет година од дана 

исплате подстицаја.  

Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није поступао у складу са 

одредбама Конкурса и уговора, корисник који је Комисији онемогућио да обави контролу, 

односно корисник који је достављао нетачне податке, дужан је да врати примљени износ 

бесповратних средстава с припадајућом законском затезном каматом која се обрачунава од 

дана исплате бесповратних средстава до дана враћања средстава.  

Праћење извршавања уговора 

Члан 16. 

Административну контролу, односно испуњеност обавеза из уговора прати и 

контролише Комисија.   

Комисија провера стање на терену у наредних пет (5) година након преноса средстава. 

Завршне одредбе 

Члан 17. 

Правилник ступа на снагу даном објављивања на интернет страници општине 

Косјерић.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

Број: 400-58/2018 

У Косјерићу, август 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Жарко Ђокић, ср 

 

 


