
 
На основу члана 6. став 2. алинеја 2., члана 19 став 1. алинеја 11. и члана 21. Одлуке о оснивању друштва 
са ограниченом одговорношћу „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, („Службени 
лист Града Сремска Митровица“, број: 3/2013, 7/2013, 9/2013 и 2/2017), Програма пословања „Агенција 
за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица за 2018. годину („Сл. лист Града 
Сремска Митровица“ бр. 1/2018), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја Града Сремска Митровица за 2018. годину,  Правилника о додели 
бесповратних средстава за подршку инвестицијама у  области маркетинга на пољопривредним 
газдинствима у сектору  прераде меса и млека на територији Града Сремска Митровица бр.131/2018 од 
31.10.2018. године, директор Агенције за рурални развој града Сремска Митровица, расписује: 
 
 

К О Н К У Р С 
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ  СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ОБЛАСТИ 

МАРКЕТИНГА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА 
 У СЕКТОРУ ПРЕРАДЕ МЕСА И МЛЕКА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У 2018. ГОДИНИ 
 

 
 
1.ПРЕДМЕТ КОНКУРСА је додела бесповратних средстава за подршку инвестицијама у  
области маркетинга на пољопривредним газдинствима у сектору  прераде меса и млека на 
територији Града Сремска Митровица, у циљу обезбеђивања тржишта и пласмана финалних 
сточарских производа и полупроизвода из домаће радиности. 
 
2. УКУПАН ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПО КОНКУРСУ  
  
Укупан износ средстава који се додељује по конкурсу (који је предвиђен за ове намене)  је 
2.950.000,00 динара.  
За подносиоце пријава, бесповратна средства се додељују у  износу 100% од укупних 
прихватљивих трошкова, а највише  до 200.000,00 динара.  
За подносиоце пријава чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, који су  жене или лица млађа од 40 година бесповратна средства  се додељују у 
износу 100% од укупних прихватљивих трошкова, а највише  до 300.000,00 динара.  
Приликом обрачуна, узима се укупна вредност подстицаја без пореза на додату вредност 
(ПДВ). 
  
3. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 
  
Сектор месо: Право на подстицаје остварују  физичко лице – предузетник, који производи, 
директно продаје или испоручује примарне производе у количинама прописаним у сладу са 
Правилника о додели бесповратних средстава за подршку инвестицијама у  области 
маркетинга на пољопривредним газдинствима у сектору  прераде меса и млека на територији 
Града Сремска Митровица, носилац регистрованог пољопривредног газдинства, који се налазе 
у активном статусу.   
 
Сектор млеко: Право на подстицаје остварују : 

- физичка лица  која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која се налазе 
у активном статусу, који производи производе од сировог млека у домаћинству,у складу са 
законом којим се уређује ветеринарство; 

- физичко лице – предузетник који производи, директно продаје или испоручује 
примарне производе у количинама прописаним у сладу са Правилника о додели бесповратних 
средстава за подршку инвестицијама у  области маркетинга на пољопривредним газдинствима 
у сектору  прераде меса и млека на територији Града Сремска Митровица, носилац 
регистрованог пољопривредног газдинства, који се налазе у активном статусу. 



 
 
4. НАМЕНА ПОДСТИЦАЈА  
  
Бесповратна средства се додељују за маркетинг производа у сектору  прераде меса и млека за 
следеће инвестиције: 
      - продајна амбалажа и графички дизајн, 
      - етикета и графички дизајн, 
      - штампани промотивни материјал (банери, пултови, брошуре, визит карте, леци и други 
промотивни   материјал, 
      - израда интернет презентације. 
 
 
5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС:  
 

1. читко попуњен и потписан образац пријаве са обавезним потписом; 
2. оригинал рачун за набављену предметну инвестицију, отпремницу за набављену 

предметну инвестицију за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза 
издавања отпремнице; 

3. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: уколико је извршено 
безготовинско плаћање доставити  потврду о преносу средстава или извод оверен од 
стране банке,  у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање 
картицом може доставити само фискални исечак или само готовински рачун уколико 
обвезник није у систему ПДВ. 

4. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта подносиоца захтева; 
5. фотокопија наменског рачуна; 
6. потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава (не старија од 30 

дана);  
7. доказ о регулисаној накнади за одводњавање;  
8. доказ o измиреним обавезама по основу изворних локалних јавних прихода;  
9. доказ о упису у централни регистар објеката у складу са прописима којима се уређује 

безбедност хране;  
10. фотокопија уговора о закупу објекта у којем се реализује инвестиција која је предмет 

овог конкурса, с тим што је потребно да је до истека уговора о закупу преостало најмање 
пет година; 

11. извод из регистра Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим 
бројем (важи само за предузетнике). 

 
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа. 

 
Напомена: 
Документацију под редним бројем 6,7 i 8  прибавља Агенција под условом да је подносилац 
захтева потписао „Изјаву да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција“ када је то неопходно за одлучивање. 
 
 
6. ДОДЕЛА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

- Поднете пријаве разматра и предлог за коначну одлуку о додели средстава даје 
Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), коју је именовао директор 
Агенције за рурални развој (у даљем тексту: Директор) . 
  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 додатне информације у 
вези с поднетом документацијом, које су неопходне за одлучивање.  

Резултати Конкурса биће објављени на званичном сајту Агенције за рурални развој 
http://www.arrsm.rs 

Одлуком о додели средстава, утврдиће се појединачни износи средстава по подносиоцу 
пријаве ком су одборена средства а подносиоцима пријаве којима нису одобрена средства ‒ 
навешће се разлози одбијања. 

Одлуку о додели средстава доноси Директор, на основу предлога Комисије. 
Одлука је коначна и против ње се не може изјавити жалба, нити се може водити управни 

спор 
 

7. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 
 
Конкурс је отворен до утрошка средстава предвиђених за ове намене, а закључно са 01.12.2018. 
године.  
 
8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ  
  
Пријаву са потребном документацијом доставити У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ ПОШТОМ НА 
АДРЕСУ:  
„Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица, 
Ул. Светог Димитрија бр. 6, 22000 Сремска Митровица, са назнакoм „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
БЕСПОВРАТНИХ  СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА НА 
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА У СЕКТОРУ ПРЕРАДЕ МЕСА И МЛЕКА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У 2018. ГОДИНИ“ 
– НЕ ОТВАРАТИ“ или ЛИЧНО у просторије „Агенција за рурални развој Града Сремска 
Митровица“ доо, Сремска Митровица, у згради ДДОР-а, први спрат, канцеларија бр. 20, ул. 
Светог Димитрија бр. 6, 22000 Сремска Митровица.  
Додатне информације путем телефона 022/610-573.  
Текст конкурса, Правилник, образац пријаве и изјаве могу се преузети на интернет страници 
Агенције www.arrsm.rs или у просторијама Агенције. 

 
 
 

                директор                                                                                              
            Петар Самарџић  

 
 
 
Број: 131/2018-1 
31.10.2018. 
Сремска Митровица 
 
Напомена: 
Конкурс се расписује 07.11.2018. у недељном листу "Сремске новине", „М новине“ и на 
интернет страници „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска 
Митровица www.arrsm.rs 

http://www.arrsm.rs/
http://www.arrsm.rs/

