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195. 

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Сента у 2021. години („Службени лист општине 

Сента”, бр. 25/2021) и члана 7. Одлуке о спровођењу мера подршке руралном 

развоју у општини Сента („Службени лист општине Сента”, бр. 1/2020), 

Општинско веће општине Сента дана 02. новембра 2021. године доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 

ОПШТИНУ СЕНТА У 2021. ГОДИНИ 

 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником (у даљем тексту: Правилник) уређују се услови, начин и 

критеријуми за доделу бесповратних средстава, као подршка регистрованим 

пољопривредним произвођачима – носиоцима комерцијалних породичних 

пољопривредних газдинстава у виду: 

1) регреса за набавку репродуктивног материјала за вештачко осемењавање и 

извршенe ветеринарскe услугe, а према потребама држаоца млечних крава и 

крмача, у циљу побољшања расног и генетичког састава основних стада; 

2) финансирања набавке квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња 

које се користе за производњу меса и  финансирања набавке опреме за 

пчеларство; 

3) суфинансирања премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада и 

расадника, и 

4) суфинансирања закупа пијачног простора.                                                                                                

 

 

II ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
  

Члан 2. 

 

Основни циљеви доделе бесповратних средстава су: 

1) пружање подршке регистрованим пољопривредним произвођачима – носиоцима 

комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у виду доделе регреса 

за набавку репродуктивног материјала за вештачко осемењавање и извршенe 

ветеринарскe услугe, а према потребама држаоца млечних крава и крмача, у 

циљу побољшања расног и генетичког састава основних стада; 

2) пружање подршке регистрованим пољопривредним произвођачима – носиоцима 

комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у виду финансирања 
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набавке квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се 

користе за производњу меса и финансирања набавке опреме за пчеларство; 

3) пружање подршке регистрованим пољопривредним произвођачима – носиоцима 

комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у виду суфинансирања 

премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада и расадника; 

4) пружање подршке регистрованим пољопривредним произвођачима – носиоцима 

комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у виду суфинансирања 

закупа пијачног простора.                                                      

 

Наведени циљеви су у складу са националном и локалном аграрном политиком и 

представљају подршку локалним пољопривредним произвођачима у развоју 

сточарства и повећања сточног фонда, подршку у унапређењу степена безбедности 

пољопривредних усева кроз осигурање истих, као и подршку у пласирању 

произведених пољопривредних производа на пијаци. 

 

III ВРСТЕ МЕРА 

 

Члан 3. 

 

Општина Сента у 2021. години доделиће бесповратна средстава регистрованим 

пољопривредним произвођачима за следеће мере: 

1. регрес за набавку репродуктивног материјала за вештачко осемењавање и 

извршенe ветеринарскe услугe; 

2. инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава: 

а) финансирање набавке квалитетних грла говеда, оваца, коза или свиња које се 

користе за производњу меса; 

б) финансирање набавке опреме за пчеларство; 

3. суфинансирање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада и 

расадника; 

4. суфинансирање закупа пијачног простора.                                                      

                                                                                           

 

IV КОРИСНИЦИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

Регрес за набавку репродуктивног материјала за вештачко осемењавање и 

извршенe ветеринарскe услугe 

 

Члан 4. 

 

Право на регрес за набавку репродуктивног материјала за вештачко осемењавање и 

извршенe ветеринарскe услугe, имају држаоци млечних крава или држаоци крмача 

који испуњавају следеће критеријуме: 

1) да су уписани у регистар пољопривредних газдинстава; 

2) да се налазе у активном статусу;  

3) да имају пребивалиште на територији општине Сента;   
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4) да  бројно стање грла на пољопривредном газдинству у тренутку подношења 

пријаве није веће од 15 евидентираних грла млечних крава, односно није веће од 

10 евидентираних грла крмача;  

5) да имају рачуне о набавци репродуктивног материјала за вештачко осемењавање 

односно извршеним ветеринарским  услугама из 2021. године; 

6) да имају потврду надлежног општинског органа о измиреним доспелим 

обавезама на име локалних јавних прихода.       

 

Немају право на коришћење бесповратних средстава следећа лица:  

1) сточари који имају више од 15 евидентираних грла млечних крава и сточари  

који имају више од 10 евидентираних грла крмача; 

2) чланови Комисијe за спровођење мера подршке руралном развоју.  

 

Подносилац пријаве може да поднесе пријаву у оквиру ове мере, а за вештачко 

осемењавање и извршене ветеринарске услуге само једне врсте животиња.  

 

Подношење пријаве у оквиру ове мере, искључује право подношења пријава у 

оквиру других мера обухваћених овим Правилником. 

 

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 

 

Члан 5. 

 

Право на финансирање набавке квалитетних грла говеда, оваца, коза и свиња које 

се користе за производњу меса имају сточари који испуњавају следеће критеријуме: 

 

1) да су уписани у регистар пољопривредних газдинстава; 

2) да се налазе у активном статусу;  

3) да имају пребивалиште на територији општине Сента; 

4) да бројно стање грла на пољопривредном газдинству у тренутку подношења 

пријаве није мање од 3 евидентирана грла говеда, није мање од 10 

евидентираних грла оваца, није мање од 10 евидентираних грла коза, није мање 

од 5 евидентираних грла свиња товних раса; 

5) да имају потврду надлежног општинског органа о измиреним доспелим 

обавезама на име локалних јавних прихода.                                                       

 

Право на финансирање набавке опреме за пчеларство имају пчелари који 

испуњавају следеће критеријуме: 

 

1) да су уписани у регистар пољопривредних газдинстава; 

2) да се налазе у активном статусу;  

3) да имају пребивалиште на територији општине Сента; 

4) да у свом власништву имају најмање 5 кошница евидентираних у централној 

бази Управе за ветерину; 

5) да имају потврду надлежног општинског органа о измиреним доспелим 

обавезама на име локалних јавних прихода.         
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Право на коришћење бесповратних средстава имају следећа лица: 

 

1) сточари чије бројно стање грла у тренутку подношења пријаве на 

пољопривредном газдинству, броји од 3 до 100 евидентираних квалитетних грла 

говеда, од 10 до 300 евидентираних квалитетних грла оваца, од 10 до 300 

евидентираних квалитетних грла коза, или од  5 до 100 евидентираних 

квалитетних  грла свиња товних раса; 

2) пчелари који имају најмање 5, а највише 500 евидентираних кошница у 

централној бази Управе за ветерину. 

 

Чланови Комисијe за спровођење мера подршке руралном развоју немају право 

на коришћење бесповратних средстава.  

 

Подносилац пријаве може да поднесе пријаву у оквиру ове мере, а за набавку само 

једне врсте животиња, односно за реализацију само једне инвестиције.  

 

Подношење пријаве у оквиру ове мере, искључује право подношења пријава у 

оквиру других мера обухваћених овим Правилником.                                                         

 

 

Суфинансирање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада и 

расадника 

 

Члан 6. 

 

Право на подршку у виду суфинансирања премије осигурања усева, плодова, 

вишегодишњих засада и расадника имају пољопривредни произвођачи који 

испуњавају следеће критеријуме: 

1) да су уписани у регистар пољопривредних газдинстава; 

2) да се налазе у активном статусу;  

3) да имају пребивалиште на територији општине Сента;  

4) да се предмет осигурања налази на територији општине Сента; 

5) да имају потврду надлежног општинског органа о измиреним доспелим 

обавезама на име локалних јавних прихода. 

 

Регистровани пољопривредни произвођачи за коришћење средстава по овој мери 

морају да: 

1) имају закључен уговор о осигурању са осигуравајућом организацијом и  

2) имају потврду осигуравајуће организације о износу премије осигурања, која 

доспева за наплату у 2021. години у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 

године.  

 

Чланови Комисијe за спровођење мера подршке руралном развоју немају право 

на коришћење бесповратних средстава.  

 

Подношење пријаве у оквиру ове мере искључује право подношења пријава у 

оквиру других мера обухваћених овим Правилником.                           
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Суфинансирање закупа пијачног простора 

 

Члан 7. 

 

Право на подршку у виду суфинансирања закупа пијачног простора имају 

пољопривредни произвођачи који испуњавају следеће критеријуме: 

 

1) да су уписани у регистар пољопривредних газдинстава; 

2) да се налазе у активном статусу;  

3) да имају пребивалиште на територији општине Сента;  

4) да имају потврду надлежног општинског органа о измиреним доспелим 

обавезама на име локалних јавних прихода. 

 

Регистровани пољопривредни произвођачи за коришћење средстава по овој мери 

морају да: 

 

1) имају закључен уговор о закупу пијачног простора са Јавним комуналним 

стамбеним предузећем и  

2) имају имају рачун о измиреним обавезама закупа пијачног простора за 2021. 

годину.  

 

Чланови Комисијe за спровођење мера подршке руралном развоју немају право 

на коришћење бесповратних средстава.  

 

Подношење пријаве у оквиру ове мере искључује право подношења пријава у 

оквиру других мера обухваћених овим Правилником.                           

 

 

V ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
  

Члан 8. 

 

Пријаву за доделу бесповратних средстава може да поднесе сваки регистровани 

пољопривредни произвођач – носилац комерцијалног породичног пољопривредног 

газдинства (у даљем тексту: подносилац пријаве), са пребивалиштем на територији 

oпштине Сента,  који испуњава услове наведене у члановима 4-7. овог Правилника 

и који поднесе све неопходне доказе. 

 

 

VI ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ 

 

Члан 9. 

 

Држаоци млечних крава и држаоци крмача из члана 4. овог Правилника, уз пријаву 

за доделу бесповратних средстава (Прилог 1) подносе следеће доказе: 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 26. - 
02.11.2021.  

 

2792 

 

 

1) Оригинал потврду о активном статусу пољопривредног газдинства издату од 

стране Управе за трезор (не старија од 6 месеци); 

2) Фотокопију важеће личне карте односно очитану важећу личну карту 

подносиоца пријаве; 

3) Оригинал потврду надлежне ветеринарске станице о бројном стању грла на 

пољопривредном газдинству (не старија од 30 дана); 

4) Оригинал рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски 

документ са таксативним навођењем врсте добара, односно услуге и износима 

истих из 2021. године; 

5) Оригинал потврду надлежног општинског органа о измиреним доспелим 

обавезама на име локалних јавних прихода; 

6) Оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава – подаци о 

пољопривредном газдинству са подацима о броју чланова пољопривредног 

газдинства и о броју наменског рачуна пољопривредног газдинства (не старији 

од 6 месеци) и 

7) Оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне 

производње са подацима о површини расположивог земљишта за 

пољопривредно газдинство (не старији од 6 месеци). 

 

Сточари из члана 5. овог Правилника, уз пријаву за доделу бесповратних средстава 

(Прилог 2) подносе следеће доказе: 

 

1) Оригинал потврду о активном статусу пољопривредног газдинства издату од 

стране Управе за трезор (не старија од 6 месеци); 

2) Фотокопију важеће личне карте односно очитану важећу личну карту 

подносиоца пријаве; 

3) Оригинал потврду надлежне ветеринарске станице о бројном стању грла на 

пољопривредном газдинству (не старија од 30 дана); 

4) Оригинал рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски 

документ или оригинал предрачун са таксативним навођењем врсте добара и 

износима истих из 2021. године. 

5) Оригинал потврду надлежног општинског органа о измиреним доспелим 

обавезама на име локалних јавних прихода; 

6) Оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава – подаци о 

пољопривредном газдинству са подацима о броју чланова пољопривредног 

газдинства и о броју наменског рачуна пољопривредног газдинства (не старији 

од 6 месеци) и 

7) Оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне 

производње са подацима о површини расположивог земљишта за 

пољопривредно газдинство (не старији од 6 месеци). 

 

Пчелари из члана 5. овог Правилника, уз пријаву за доделу бесповратних средстава 

(Прилог 3) подносе следеће доказе: 

 

1) Оригинал потврду о активном статусу пољопривредног газдинства издату од 

стране Управе за трезор (не старија од 6 месеци); 
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2) Фотокопију важеће личне карте односно очитану важећу личну карту 

подносиоца пријаве; 

3) Оригинал потврду надлежне ветеринарске станице о броју кошница 

евидентираних у централној бази Управе за ветерину (не старија од 30 дана); 

4) Оригинал рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски 

документ или оригинал предрачун са таксативним навођењем врсте добара и 

износима истих из 2021. године; 

5) Оригинал потврду надлежног општинског органа о измиреним доспелим 

обавезама на име локалних јавних прихода; 

6) Оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава – подаци о 

пољопривредном газдинству са подацима о броју чланова пољопривредног 

газдинства и о броју наменског рачуна пољопривредног газдинства (не старији 

од 6 месеци) и 

7) Оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне 

производње са подацима о површини расположивог земљишта за 

пољопривредно газдинство (не старији од 6 месеци). 

 

Пољопривредни произвођачи из члана 6. овог Правилника, уз пријаву за доделу 

бесповратних средстава (Прилог 4) подносе следеће доказе: 

 

1) Оригинал потврду о активном статусу пољопривредног газдинства издату од 

стране Управе за трезор (не старија од 6 месеци); 

2) Фотокопију важеће личне карте односно очитану важећу личну карту 

подносиоца пријаве; 

3) Оригинал потврду надлежног општинског органа о измиреним доспелим 

обавезама на име локалних јавних прихода; 

4) Фотокопија закљученог уговора о осигурању са осигуравајућом организацијом; 

5) Фотокопију потврде осигуравајуће организације о износу премије осигурања, 

која доспева за наплату у 2021. години у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 

године; 

6) Оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава – подаци о 

пољопривредном газдинству са подацима о броју чланова пољопривредног 

газдинства и о броју наменског рачуна пољопривредног газдинства (не старији 

од 6 месеци) и 

7) Оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне 

производње са подацима о површини расположивог земљишта за 

пољопривредно газдинство (не старији од 6 месеци). 

 

Пољопривредни произвођачи из члана 7. овог Правилника, уз пријаву за доделу 

бесповратних средстава (Прилог 5) подносе следеће доказе: 

 

1) Оригинал потврду о активном статусу пољопривредног газдинства издату од 

стране Управе за трезор (не старија од 6 месеци); 

2) Фотокопију важеће личне карте односно очитану важећу личну карту 

подносиоца пријаве; 

3) Оригинал потврду надлежног општинског органа о измиреним доспелим 

обавезама на име локалних јавних прихода; 
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4) Фотокопија уговора о закупу пијачног простора за 2021. годину са Јавним 

комуналим стамбеним предузећем; 

5) Оригинал рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски 

документ који се односи на трошкове закупа пијачног простора за 2021. годину; 

6) Оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава – подаци о 

пољопривредном газдинству са подацима о броју чланова пољопривредног 

газдинства и о броју наменског рачуна пољопривредног газдинства (не старији 

од 6 месеци) и 

7) Оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне 

производње са подацима о површини расположивог земљишта за 

пољопривредно газдинство (не старији од 6 месеци). 

 

 

VII БОДОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ 
  

Члан 10.  

 

Подносиоци пријаве, држаоци млечних крава или држаоци крмача, који су поднели 

пријаву за доделу бесповратних средстава за регрес за набавку репродуктивног 

материјала за вештачко осемењавање и извршенe ветеринарскe услугe бодују се и 

рангирају на следећи начин: 

 

Редни 

број 
Тип критеријума за избор Бодови 

1 
Број чланова пољопривредног газдинства 3 или  већи 

од 3 

2 

2. Сточар  старости до 30 година 4 

3. Сточар  старости од 31 до 40 година 2 

4. Сточар који поседује од 1 до 5 грла крмача 2 

5. Сточар који поседује од 1 до 8 грла млечних крава 2 

6. Сточар који поседује од 6 до 10 грла крмача 1 

7. Сточар који поседује од 9 до 15 грла млечних крава 1 

8. Сточар лице женског пола 2 

 

Уколико 2 или више  подносилаца пријава имају једнак број бодова, предност има 

подносилац који у тренутку подношења пријаве располаже са мањом површином 

земљишта. 

 

Уколико 2 или више подносилаца пријава имају једнак број бодова и у тренутку 

подношења пријаве располажу са једнаком површином пољопривредног 

земљишта, предност има подносилац који је раније поднео пријаву. 
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За доделу регреса за набавку репродуктивног материјала за вештачко осемењавање 

и извршене ветеринарске услуге, укупно опредељена подстицајна средства износе 

1.050.000,00 динара.  Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише 

до 20.000,00 динара са пдв-ом по кориснику.                                                     

 

Члан 11. 

 

Подносиоци пријаве, сточари односно пчелари који су поднели пријаву за доделу 

бесповратних средстава за финансирање набавке квалитетних приплодних грла 

говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса односно за 

финансирање набавке опреме за пчеларство, бодују се и рангирају на следећи 

начин: 

 

Редни 

број 
Тип критеријума за избор Бодови 

1. Број чланова пољопривредног газдинства 3 или  већи од 3 2 

2. Пчелар који поседује од 5 до 50 кошница 2 

3. Пчелар који поседује од 51 до 100 кошница 1 

4. Сточар или пчелар старости до  30 година 4 

5. Сточар или пчелар женског пола 2 

6. Сточар или пчелар старости од  31 до 40 година 2 

7. Сточар који поседује од 10 до 30 грла коза 2 

8. Сточар који поседује од 10 до 50 грла оваца 2 

9. Сточар који поседује од 16 до 30 грла свиња товних раса 1 

10. Сточар који поседује од 3 до 8 грла говеда 2 

11. Сточар који поседује од 31 до 50 грла коза  1 

12. Сточар који поседује од 5 до 15 грла свиња товних раса 2 

13. Сточар који поседује од 51 до 100 грла оваца  1 

14. Сточар који поседује од 9 до 20 грла говеда 1 

 

Уколико 2 или више подносилаца пријава имају једнак број бодова, предност има 

подносилац који у тренутку подношења пријаве располаже са мањом површином 

пољопривредног земљишта. 

 

Уколико 2 или више подносилаца пријава имају једнак број бодова и у тренутку 

подношења пријаве располажу са једнаком површином пољопривредног 

земљишта, предност има подносилац који је раније поднео пријаву. 

 

За набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња товних раса,  

укупно опредељен износ подстицајних средстава износи 2.150.000,00 динара. 

Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 40.000,00 динара са 
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пдв-ом  по кориснику. За набавку опреме за пчеларство,  укупно опредељен износ 

подстицајних средстава износи 800.000,00 динара. Интензитет помоћи је 100% од 

укупних трошкова, а највише до 30.000,00 динара  са пдв-ом по кориснику. 

 

 

Члан 12.  

 

Подносици пријаве, пољопривредни произвођачи који су поднели пријаву за 

доделу бесповратних средстава за суфинансирање премије осигурања усева, 

плодова, вишегодишњих засада и расадника бодују се и рангирају на следећи 

начин: 

 

Редни 

број 
Тип критеријума за избор Бодови 

1. Број чланова пољопривредног газдинства 3 или  већи од 3 2 

2.  Пољопривредни произвођач који осигурава пољопривредно 

земљиште до 5 ha 

4 

3. Пољопривредни произвођач који осигурава пољопривредно 

земљиште од 11 до 20 ha 

2 

4.  Пољопривредни произвођач који осигурава пољопривредно 

земљиште од 6 до 10 ha 
3 

5. Пољопривредни произвођач лице женског пола 2 

6. Пољопривредни произвођач старости до 30 година 4 

7. Пољопривредни произвођач старости од  31 до 40 година 2 

 

Уколико 2 или више подносилаца пријава имају једнак број бодова, предност има 

подносилац који у тренутку подношења пријаве располаже са мањом површином 

пољопривредног земљишта. 

 

Уколико 2 или више подносилаца пријава имају једнак број бодова и у тренутку 

подношења пријаве располажу са једнаком површином пољопривредног 

земљишта, предност има подносилац који је раније поднео пријаву. 

 

Укупно опредељена подстицајна средства за ову меру износе 200.000,00 динара. 

Интензитет  помоћи  за  полисе  осигурања  од  штета  на  усевима, плодовима, 

вишегодишњим засадима и расадницима износи 40% од висине премије осигурања 

на премију, а највише до 20.000,00 динара.                                                     

 

Члан 13. 

 

Подносици пријаве, пољопривредни произвођачи који су поднели пријаву за 

доделу бесповратних средстава за суфинансирање закупа пијачног простора бодују 

се и рангирају на следећи начин: 
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Редни 

број 
Тип критеријума за избор Бодови 

1. Број чланова пољопривредног газдинства 3 или  већи од 3 2 

2. Пољопривредни произвођач лице женског пола 2 

3. Пољопривредни произвођач старости до 30 година 4 

4. Пољопривредни произвођач старости од  31 до 40 година 2 

5. Пољопривредни произвођач који обрађује до 2 ha 

пољопривредног земљишта 

4 

6. Пољопривредни произвођач који обрађује од 2 до 5 ha 

пољопривредног земљишта 

2 

 

Уколико 2 или више подносилаца пријава имају једнак број бодова, предност има 

подносилац који у тренутку подношења пријаве располаже са мањом површином 

пољопривредног земљишта. 

 

Уколико 2 или више подносилаца пријава имају једнак број бодова и у тренутку 

подношења пријаве располажу са једнаком површином пољопривредног 

земљишта, предност има подносилац који је раније поднео пријаву. 

 

Укупно опредељена подстицајна средства за ову меру износе 800.000,00 динара. 

Интензитет  помоћи  је 100% од укупних трошкова, а највише до 15.000,00 динара 

са пдв-ом по кориснику.             

 

 

VIII ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

Члан 14. 

 

Председник општине доноси Одлуку о расписивању јавног позива за доделу 

бесповратних средстава, као подршку регистрованим пољопривредним 

произвођачима – носиоцима комерцијалних породичних пољопривредних 

газдинстава са територије општине Сента, на предлог Комисијe за спровођење 

мера подршке руралном развоју, у зависности од расположивости финансијских 

средстава. 

 

Председник општине расписује јавни позив за доделу бесповратних средстава 

најкасније у року од 10 дана од дана подношења предлога Комисијe за 

спровођење мера подршке руралном развоју. 

 

Рок за подношење пријава на јавни позив са потребном пратећом документацијом 

је 15 дана од дана објављивања јавног позива. 

 

По истеку рока за подношење пријава, Комисијa за спровођење мера подршке 

руралном развоју, отвара пристигле пријаве, проверава да ли су потпуне и 
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благовремене, проверава исправност и веродостојност приложених докумената по 

свакој појединачној пријави. 

 

Административне послове за Комисију за спровођење мера подршке руралном 

развоју обављаће Одељење за привреду и локални економски развој Општинске 

управе општине Сента. 

 

Након административне провере, Комисијa за спровођење мера подршке 

руралном развоју вршиће оцену пристиглих пријава, те дати предлог председнику 

општине Сента за доношење Одлуке о додели бесповратних средстава.   

 

Председник општине на предлог Комисијe за спровођење мера подршке 

руралном развоју доноси Одлуку о додели бесповратних средстава најкасније у 

року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни позив. 

 

Општина Сента закључује уговор о додели бесповратних средстава са сваким 

појединачним корисником бесповратних средстава, најкасније до 10. децембра 

текуће године. 

 

Исплата додељених бесповратних средстава вршиће се на основу закљученог 

уговора између општине Сента и сваког појединачног корисника бесповратних 

средстава, који обавезно треба да садржи број текућег рачуна појединачног 

корисника. 

 

На сва питања која нису регулисана овим Правилником сходно ће се примењивати 

одредбе Закона о општем управном поступку. 

 

 

IX НАДЗОР НАД КОРИШЋЕЊЕМ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
 

Члан 15. 

 

Сточари који су као доказ из члана 9. став 2. тачка 4. и пчелари који су као доказ из 

члана 9. став 3. тачка 4. доставили оригинал предрачун, у обавези су да оригинал 

рачун (фискални исечак или други веродостојни финансијски документ) доставе 

Комисији за спровођење мера подршке руралном развоју најкасније до 31. 

јануара 2022. године. 

 

Комисијa за спровођење мера подршке руралном развоју врши надзор над 

наменским утрошком додељених бесповратних средстава. 

 

Комисијa за спровођење мера подршке руралном развоју  подноси извештај о 

свом раду и коришћењу бесповратних средстава председнику општине по потреби, 

а Скупштини општине најкасније до 31. марта 2022. године.    

 

Уколико се утврди да су додељена бесповратна средства употребљена супротно 

одредбама овог Правилника или условима прописаним јавним позивом, Комисија 
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је у обавези да о томе обавести надлежне органе општине Сента ради покретања 

законом прописаних поступака, као и ради враћања неадекватно утрошених 

средстава са законским затезним каматама. 

 

 

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 

Сента“. 

 

Република Србија          

Аутономна покрајина Војводина                       Председник Општинског већа                                                                     

Општина Сента         Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с. р. 

Општинско веће општине Сента                                                                                          

Број: 320-36/2021-III 

Дана: 02.11.2021. године                                                                            

Сента                                                                                 

  



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

- Број 26. - 
02.11.2021.  

 

2800 

 

Садржај: 

 

195. 

ПРАВИЛНИК О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У 2021. ГОДИНИ 

2787 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧ: 
Одељење за скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   

Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444  

OДГОВОРНИ  

УРЕДНИК: 

Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине 

општине Сента 
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