
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА РУМА

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ- КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ АКТИВНИХ
ПОЉОПРИВРЕДНИХГАЗДИНСТАВАСА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РУМАЗА

НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА

1 На основу члана 56. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема" број
06/2009, 38/2012, 28/2014 и 15/2019), члана 11. Одлуке о буџету општине Рума за
2022.годину ("Службени лист општина Срема" број 48/2021) и Правилника о
субвенционисању активних пољопривредних газдинстава са територије општине Рума за
набавку репроматеријала број: 06-26-5/2022-1 од дана 25.02.2022.године, председник
општине Рума расписује Јавни позив којим се позивају активна пољопривредна
газдинства која су регистрована на територији општине Рума и која се баве ратарском и
повртарском производњом да поднесу Захтев за доделу субвенције активним
пољопривредним газдинствима са територије општине Рума за набавку репроматеријала.

п Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву,
односно у закупу РПГ имају: мање од 20 ћа ратарске и повртарске производње.
Подносилац захтева може поднети само једну пријаву по овом конкурсу и да по њој
оствари право на субвенцију.
Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица, носиоци регистрованог
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
Средства за субвенционисање репроматеријала према Правилнику и по Конкурсу
додељују се бесповратно и максимални износ бесповратних средстава по једној пријави не
може бити већи од 30.000,00 динара.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава,
признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2022. године.
Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за набавку
репроматеријала
за сетву и то искључиво само минералног ђубрива, семенског материјала и дизел горива.
Бесповратна средства, која се додељују из Конкурса, не могу се користити за инвестиције
реализоване пре 01.01.2022. године

Ш Захтев за остваривање права на субвенцију, подноси се на за то прописаном
обрасцу, који је обавезан и доступан на званичном сајту општине Рума ул тита.т5 и на
шалтеру писарнице Општинске управе општине Рума.



Активна пољопривредна газдинства за остваривање права на субвенцију, уз
прописан образац захтева прилажу и следећа документа:
|Е Читко попуњен образац захтева који чини саставни део конкурса,
2 Фотокопија личне карте без чипа или очитана чипована лична карта носиоца
пољопривредног газдинства
3. Оригинал Потврда о активном статусу, као и прву и другу страну оригинал извода
из Регистра пољопривредних газдинстава за 2022. годину који издаје Управа за трезор (не
старији од 30 дана);
4. Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то:
-у случају да је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може
доставити само фискалне исечке, који су издати у периоду од 01.01.2022. године до
датума предаје Захтева,
- у случају да је плаћање извршено безготовински потврде Банке о преносу средстава или
извод (оверени од стране банке)
5. Рачуни за набавку предметне инвестиције,
Уколикоје рачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу захтева унети вредност
репроматеријала у динарској противвредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан
издавањарачуна.

Потребна документа морају да се предају у оригиналу. Комисија задржава право да поред
наведених затражи и друга документа.

ТУ Захтев са пратећом документацијом подноси се Комисији на писарници Општинске
управе општине Рума, ул. Орловићева број 5, сваког радног дана од 7 до 15 часова са
назнаком " Конкурс за доделу подстицајних средстава у пољопривреди - набавка
репроматеријала" и потребно је адресирати на Комисију за доделу подстицајних средстава
у пољопривреди.

У Период за подношење захтева траје од дана објављивања Јавног позива на сајту
општине Рума, па до утрошка средстава планираних за ове намене у укупном износу од
5.000.000,00 динара а најкасније до 31.03.2022.године.

Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни и неблаговремени
захтеви неће се разматрати и исти ће бити одбачени. Након утврђивања допуштености,
благовремености и уредности поднетих пријава, наведена Комисија доноси Решење о
додели субвенције. У току провере пријава Комисија може да од подносиоца захтева а
према потреби, затражи додатну документацију и информацију.

1 Текст Јавног позива биће објављен на интернет презентацији општине Рума:

мл гшта.т5

УП|Детаљније информације могу се добити у Пољопривредној стручни служби
општине Рума, адреса Главна 111, Рума, на телефон 069 715 855 сваког радног дана у
периоду од 7 до 15 часова, а у току трајања Јавног позива.
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