
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ 

Од данас је могуће аплицирати за бесповратна средства Владе Мађарске за набавку 
пољопривредних машина, опреме и алата, у првом програму Владе Мађарске подршке 
Републици Српској и Дистрикту Брчко. 
 
Фондација за одрживи развој "Прогресус" расписала је Јавни позив за подношење пријава за 
субвенције у износу до 70 одсто за куповину пољопривредних машина, опреме и алата 
произведених у Мађарској. Додјељује бесповратна средства физичким и правним лицима која се 
баве примарном пољопривредном производњом за набавку пољопривредне механизације, 
опреме и алата. Укупни прихватљиви трошкови набавке састоје се из бесповратних средстава  и 
сопственог учешћа. 
На програм се може пријавити до 15. октобра, а пријаве се врше на интернет страници. 
 
Минимални износ подршке је 2.500 евра. Максимални износ подршке по кориснику је 25.000 
евра. 
 
Услови су: 
 
Подносилац пријаве је физичко лице са сталном пољопривредном дјелатношћу у Прихватљивом 
подручју (Републици Српској или Брчко дистрикту). 
Подносилац пријаве је правно лице регистровано за пољопривредну дјелатност са сједиштем или 
пословном јединицом у Прихватљивом подручју, а које је микро, мало или средње предузеће, те 
регистровано удружење, фондација или пољопривредна задруга које има статус правног лица и 
учествује у платном промету. 
Подносилац пријаве уписан је у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) Републике Српске 
или Брчко дистрикта. 
Подносилац пријаве као мјесто реализације пољопривредне активности у вези с набавком према 
овом Јавном позиву пријављује земљиште на територији Републике Српске или Брчко дистрикта. 
Заинтересовано лице мора прво да се региструје електронским путем на интернет страници 
Фондације како би било у могућности да припреми и поднесе Пријаву. 
 
Подносилац пријаве након регистрације на интернет страници попуњава електронски формулар 
Пријаве у онлајн апликацији на интернет страници Фондације. Подносилац пријаве након 
финализирања електронског формулара пријаве треба да одштампа формулар (само предвиђени 
дио за штампу, не цијели попуњени формулар) и повезану изјаву која ће бити дио апликације на 
интернет страници, те да наведени формулар и изјаву потпише и скенира, а затим их приложи у 
онлајн апликацију, те сачува апликацију и поднесе пријаву на Јавни позив. 
 
Корисници такође треба да скенирају документе наведене у члану 16. овог Јавног позива и да их 
приложе својој пријави путем онлајн апликације. Фондација задржава право да захтијева 
оригинал или овјерену копију било којег документа који је Подносилац пријаве приложио у 
електронску апликацију. 
 
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА И ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ: https://forsrpska.org/novost/glavni-uslovi-za-

konkurisanje 
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