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На основу члана 59. Статута општине Ариље (Сл. гласник општине Ариље, број 6/08)  и члана 33. Одлуке о буџету 
Општине Ариље за 2013. годину (Сл. гласник општине Ариље, број 12/12), Председник Општине Ариље расписује 
 

 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМИМА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДИ  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2013 ГОДИНУ 

 

УВОД 
Општина Ариље у 2013 години спроводи одређене мере подршке ради унапређења пољопривредне производње у 
општини Ариље у складу са усвојеним стратешким документима. Мере подршке су дефинисане у Буџету Општине 
Ариље за 2013 годину у оквиру следећих програма и пројеката: 

• Програм 1.1. Модернизација и унапређења пољопривредне производње 
o Пројекат: Набавка садног материјала у воћарству (шифра: ПРО 1.1.3.) 
o Пројекат: Подршка органској производњи малине  (шифра: ПРО 1.1.4.) 

 

• Програм 1.4. Стручна помоћ, едукација и информисање пољопривредника  
o Пројекат: Студијске посете за пољопривреднике (шифра: ПРО 1.4.1.) 
o Пројекат: Посете сајмовима пољопривреде за пољопривреднике (шифра: ПРО 1.4.4.) 

За потребе спровођења наведених пројеката, Општина Ариље спроводи овај Јавни конкурс, ради одабира 
корисника који ће учествовати у наведеним пројектима. 

УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 
На овом јавном конкурсу право учешћа имају сви носиоци породичног пољопривредног газдинства који се налазе у 
активном статусу и имају пребивалиште на територији општине Ариље. 

ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ПРЕМА ОДАБРАНИМ КОРИСНИЦИМА 

Пројекат: Набавка садног материјала у воћарству (шифра: ПРО 1.1.3.) 

• Обезбеђивање од 1700 до 2100 садница малине сорте Туламин или Туламеџик по једном одабраном 
кориснику, за садњу у јесен 2013 

• Обезбеђивање од 250 до 300 садница боривнице по једном одабраном кориснику, за садњу у јесен 2013 

Подршка органској производњи малине  (шифра: ПРО 1.1.4.) 

• Обезбеђивање од 1500 до 2000 садница малине, по једном одабраном кориснику за потребе органске 
производње малине, за садњу у јесен 2013 

Студијске посете за пољопривреднике (шифра: ПРО 1.4.1.) 

• Организовање студијске посете у области воћарства у једну земљу ЕУ у трајању од три дана, са укљученим 
трошковима превоза, посета репрезентативним примерима и стручног водича у области воћарства 

Посете сајмовима пољопривреде за пољопривреднике (шифра: ПРО 1.4.4.) 

• Организовање посете сајму пољопривреде у Новом Саду 

• Организовање посете једном пољопривредном сајму у некој од земаља ЕУ у јесен 2013 

ОБАВЕЗЕ ОДАБРАНИХ КОРИСНИКА ПРЕМА ОПШТИНИ АРИЉЕ 

Пројекат: Набавка садног материјала у воћарству (шифра: ПРО 1.1.3.) 

• Обезбеђивање одговарајуће парцеле за садњу садница малине/боровнице 

• Одговарајућа припрема земљишта и садња добијених садница у јесен 2013 године 

• Постављање наслона за малину најкасније у пролеће 2015 године 

• Постављање система за наводњавање засада боривнице најкасније у пролеће 2014 
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• Нега, обрада и одржавање засада у периоду од најмање 5 година 

• анализа земљишта на одабраној парцели на присуство болести фитофтора, пре добијања садница 

Подршка органској производњи малине  (шифра: ПРО 1.1.4.) 

• Обезбеђивање одговарајуће парцеле за садњу садница малине. 

• Садња добијених садница у јесен 2013 године. 

• Постављање наслона за малину најкасније у пролеће 2015 године. 

• Нега, обрада и одржавање засада у периоду од најмање 5 година. 

• Започињање процеса конверзије земљишта на коме ће се извршити садња пре добијања садница малине 
(уколико није започет процес конверзије),  

• анализа земљишта на одабраној парцели на присуство болести фитофтора, пре добијања садница 

Студијске посете за пољопривреднике (шифра: ПРО 1.4.1.) 

• Обезбеђење пасоша, путног и здравственог осигурања. 

• Финансирање трошкова исхране и смештаја током студијске посете. 

Посете сајмовима пољопривреде за пољопривреднике (шифра: ПРО 1.4.4.) 

• Куповина улазница за наведене сајмове. 

• Обезбеђење пасоша, путног и здравственог осигурања за посету Сајму пољопривреде у одабраној земљи 
ЕУ 

БРОЈ КОРИСНИКА КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДАБРАН 

Пројекат: Набавка садног материјала у воћарству (шифра: ПРО 1.1.3.) 

• до12 корисника за саднице малине. 

• до 8 корисника за саднице боровнице. 

Подршка органској производњи малине  (шифра: ПРО 1.1.4.) 

• до 3 корисника. 

Студијске посете за пољопривреднике (шифра: ПРО 1.4.1.) 

• до 30 корисника. 

Посете сајмовима пољопривреде за пољопривреднике (шифра: ПРО 1.4.4.) 

• до 85 корисника за сајам пољопривреде у Новом Саду 

• до 15 корисника за сајам пољопривреде у одабраној земљи ЕУ 

ОДАБИР КОРИСНИКА 
Оцењивање, рангирање и предлог одлуке о избору корисника извршиће Комисија коју ће формирати Председник 
општине Ариље, на основу критеријума из овог јавног позива.  

Комисија ће имати Председника и два члана. Комисија ће формирати ранг листу пријављених корисника за сваки од 
пројеката који су предмет овог јавног конкурса. 

Комисија има право да изврши теренску посету подносиоцима пријава, ради провере података из пријаве. 

Предност приликом избора ће имати подносиоци пријава који се баве искључиво пољопривредом. 

Предност приликом избора ће имати подносиоци пријава који у последње три године нису добијали подршку од 
општине Ариље у области пољопривреде (у оквиру пројеката Малине преко границе и Ариљска малина, као и 
кредитну подршку Фонда за развој пољопривреде општине Ариље). 

Уколико два подносиоца пријава буду имали идентично испуњене критеријуме за избор, предност ће имати 
подносилац који је раније поднео пријаву. 

Одлуку о избору корисника ће донети Председник општине. 

На одлуку о избору корисника може се поднети Приговор Општинском већу општине Ариље у року од три дана од 
објављивања одлуке на огласној табли општине Ариље. 

Одабрани корисници за учешће у пројектима ПРО 1.1.3 и ПРО 1.1.4. ће потписати уговор са Општином Ариље, којим 
ће се прописати права и обавезе обе уговорне стране. 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА 

Пројекат: Набавка садног материјала у воћарству (шифра: ПРО 1.1.3.) 

• старост подносиоца пријаве, 

• структура извора прихода домаћинства, 

• број чланова домаћинства који се баве искључиво пољопривредом, 

• број чланова домаћинства, 

• број незапослених чланова домаћинства, 

• постојећа површина под малином/боровницом, 

Подршка органској производњи малине (шифра: ПРО 1.1.4.) 

• старост подносиоца пријаве, 

• структура извора прихода домаћинства, 

• број чланова домаћинства који се баве искључиво пољопривредом, 

• број чланова домаћинства, 

• број незапослених чланова домаћинства, 

• постојећа површина под малином, 

• статус процеса конверзије/сертификације органске производње 

Студијске посете за пољопривреднике (шифра: ПРО 1.4.1.) 

• старост подносиоца пријаве, 

• структура извора прихода домаћинства, 

• број чланова домаћинства који се баве искључиво пољопривредом, 

• број чланова домаћинства, 

• број незапослених чланова домаћинства, 

• постојећи обим пољопривредне производње 

Посете сајмовима пољопривреде за пољопривреднике (шифра: ПРО 1.4.4.) 

• старост подносиоца пријаве, 

• структура извора прихода домаћинства, 

• број чланова домаћинства који се баве искључиво пољопривредом, 

• број чланова домаћинства, 

• број незапослених чланова домаћинства, 

• постојећи обим пољопривредне производње 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ОДАБИР 
Један корисник може поднети пријаве за учешће на највише два пројекта. У случају већег броја пријава, све пријаве 
тог корисника могу бити одбијене. 

У оквиру овог јавног конкурса није могуће да исти корисник буде одабран за више од два пројекта. 

У оквиру овог јавног конкурса није могуће да исти корисник буде одабран за пројекте под шифрама ПР 1.1.3. и 1.1.4. 

У оквиру овог јавног конкурса није могуће да исти корисник буде одабран за пројекте под шифрама 1.4.1. и 1.4.4. 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 
Пријава на конкурс се врши подношењем попуњеног пријавног обрасца, који је саставни део овог јавног конкурса и 
прописане додатне документације. 

Пријава на конкурс се подноси преко писарнице Општинске управе Општине Ариље: 

• најкасније 13 маја 2013 године до 10:00 часова за посету сајму пољопривреде у Новом Саду, 

• најкасније 28 маја 2013 године до 10:00 часова за све остале намене 

Уз пријаву на Јавни конкурс се подноси следећа документација: 

• потврда о активном статусу регистрованог породичног пољопривредног газдинства у 2013 години, 

• потврда Председника одбора месне заједнице о члановима домаћинства и изворима прихода (у складу са 
тачком 2. пријавног обрасца) 
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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
Јавни конкурс објавити на огласној табли Општине Ариље, интернет презентацији Општине Ариље www.arilje.org.rs, 
локалним ТВ и радио станицама и доставити Председницима одбора месних заједница. 

Додатне информације у вези Конкурса и обрасци за пријаву могу се добити у Одсеку за локални економски развој, 
Општинске управе општине Ариље, у току трајања јавног конкурса, сваког радног дана од 08 до 14 часова (зграда 
Општинског услужног центра – први спрат). 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Ариље 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

01 број 320-17 од 23.04.2013. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
 

______________________  
Зоран Тодоровић 

 


