На основу Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину ( Службени гласник
града Ваљева“ бр.10/15) ,Програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2016. годину ( Службени
гласник града Ваљева“ бр.11/16), Правилника о критеријумима и поступку за
доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди (Службени гласник
града Ваљева“ бр.11/16)
и Одлуке о обављању послова спровођења
пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2016.
годину (Службени гласник града Ваљева“ бр.10/15) ЈП « Агроразвој – ваљевске
долине» Ваљево расписује

КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА
ВАЉЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ
I Овим Конкурсом утврђују се услови и начин коришћења средстава програма
подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју
града Ваљева у 2016.години
II Мере подршке за које се могу остварити подстицаји су :
А. КРЕДИТНА ПОДРШКА
1. СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ
1.1. Основне информације
Ова средства ће бити коришћена за суфинасирање камата кредита која
доспевају на наплату у текућој години, по основу кредита одобрених
регистрованим пољопривредним газдинствима од стране пословне банке.
Изабрана банка пласира своја средства пољопривредним произвођачима, а град
Ваљево суфинансира камату за пољопривредни кредит пољопривреним
произвођачима у износу од 100%. Пренос средстава за суфинансирање камате ће
бити вршен на пословни рачун банке која је изабрана путем јавног конкурса у
складу са планом отплате кредита. Износ појединачног кредита је од 50.000,00
динара до 200.000,00 динара. Одобрење и расподелу кредита врши пословна
банка према кредитној способности клијента, коју она утврђује.
Укупна планирана средства за ову намену у 2016. години износе
1.000.000,00 динара.
1.2.

Услови за остваривање права и подношење пријава

Право на коришћење подстицајних средстава имају
пољопривредна газдинства са активним статусом у 2016.
пољопривредну активност обављају на територији града Ваљева.

регистрована
години, која

Уз захтев за одобрење кредита, корисник је обавезан да достави следећу
документацију:
- Фотокопију личне карте носиоца газдинства
- Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2016. годину
- Доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог
пољопривредног земљишта (лист непокретности, уговор о закупу)
Подношење захтева на прописаном обрасцу се може вршити поштом или
предајом у пословним просторијама ЈП « Агроразвој – ваљевске долине» Ваљево,
од дана објављивања до утрошка средстава предвиђених за ову намену.
Б. МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
1. СУФИНАНСИРАЊЕ У ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
1.1.

Основне информације

Град Ваљево је у 2016. години кроз програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја, определио средства у
износу од 6.800.000,00 динара за суфинансирање инвестиционих улагања
пољопривредника у унапређење пољопривредних сектора: сектор-млеко, сектормесо, сектор – воће, грожђе,поврће и цвеће, сектор - остали усеви (житарице,
уљарице, шећерна репа) и сектор – пчеларство.
У складу са програмом, вршиће се суфинансирање при следећим
инвестиционим улагањима газдинстава:
Шифра
Назив инвестиције
Интезитет помоћи
инвестиције

101.1.1.

Набавка квалитетних приплодних јуница млечних
раса или сименталског говечета

30% од вредности,
највише до 5 јуница,
а максимално до 60.000
динара по јуници

Изградња објеката за складиштење/чување млека

40% од вредности,
максимално 60.000
динара

101.1.7.

Механизација/опрема за манипулацију, одлагање
и апликацију стајњака

30% од вредности,
максимално 150.000
динара

101.1.8.

Набавка опреме за мужу или затворених система
за мужу у слободном и везаном систему држања

40% од вредности,
максимално 40.000
динара

101.1.4.

101.1.10.

101.2.1.

Набавка опреме за хлађење и складиштење
млека
Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња
товних раса

101.2.4.

Набавка опреме и механизације припрему,
руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте
сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа,
итд), електричне ограде и термо - појилице

101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих
(крчење и подизање) производних (са наслоном) и
матичних засада воћака, хмеља и винове лозе,
као и постављање противградних мрежа, објеката
и набавка опреме и средстава за тестирање,
клонску селекцију, сертификацију,конзервацију и
мултипликацију садног материјала

101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до
100 кw, риголера, подривача и машина за
резидбу, тарупирање и бербу

101.3.3.

Набака механизације и опреме за сетву, садњу,
заштиту биља и наводњавање/одводњавање за
воћарску
и
виноградарску
производњу,
производњу садног материјала и повртарску
производњу (укључујући и производњу расада и
цвећарство) на отвореном пољу; набавка
механизације
за
воћарско-виноградарску
производњу ( набавка прецизних машина за сетву,
машина
за
расађивање
расада,
висококвалитетних прскалица или атомизера за
заштиту од болести, корова и штеточина; набавка
система са микропрскалицама за заштиту
воћњака, винограда расадника од измрзавања;
набавка противградних мрежа и пратеће опреме;
набавка система кап по кап, набавка пластичних
фолија,
агротекстила
и
прскалица
за
наводњавање)

30% од вредности,
максимално 50.000
динара
30% од вредности,
највише до 10 грла,
а максимално до 5.000
динара по грлу
40% од вредности,
максимално 100.000
динара

50% од вредности,
максималнo 130.000
динара

30% од вредности,
максимално 300.000
динара

40% од вредности,
максимално 60.000
динара

101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или
материјала
за
повртарску
производњу
и
производњу јагодастог воћа, као и расадничку
производњу и цвећарство у заштићеном и
полузаштићеном простору (набавка конструкција
за пластенике и стакленике, високо квалитетних
вишегодишњих,
вишеслојних
фолија
за
пластенике, система за загревање пластеника,
система за вештачко осветљавање, система за
наводњавање/одводњавање
и
ђубрење
водотопивим ђубривима и столова за производњу
расада) за пластенике и стакленике

101.4.1.

Набавка трактора за ратарску производњу

101.4.2.

Набавка комбајна за жетву и бербу

101.4.3.

Набавка прикључних машина за жетву и бербу

101.4.4.

Набавка машина за обраду земљишта

101.4.5.

Набавка сејалица

101.4.6.

Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака
од болести, штеточина и корова

101.5.1.

Набавка нових пчелињих друштава

101.5.2.

Набавка опреме
центрифуге)

101.5.3.

Набавка возила и
пчелињих друштава

за

пчеларство

приколица

(кошнице

за

и

транспорт

50% од вредности,
максимално 60.000
динара

30% од вредности,
максимално 300.000
динара
30% од вредности,
максимално 300.000
динара
40% од вредности,
максимално 200.000
динара
40% од вредности,
максимално 200.000
динара
40% од вредности,
максимално 200.000
динара
40% од вредности,
максимално 50.000
динара
40% од вредности,
максимално 50.000
динара
50% од вредности,
максимално 80.000
динара
40% од вредности,
максимално 50.000
динара

1.2.

Услови за остваривање права и подношење пријава

Право на коришћење подстицајних средстава имају
пољопривредна газдинства са активним статусом у 2016.
пољопривредну активност обављају на територији града Ваљева.

регистрована
години, која

Уз пријаву се подноси:
Општи услови
- попуњен конкурсни образац са обавезним потписом подносиоца, који садржи
податке о подносиоцу / име и презиме, ЈМБГ, адресу, телефон, број РПГ, број
текућег рачуна отвореног у банци
- доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог пољопривредног
земљишта (лист непокретности, уговор о закупу),
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства (активан статус),
- фотокопија личне карте
- потврда одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода града
Ваљева да је измирен порез за предходну годину
- доставити доказ о извршеном плаћању и набавци предмета субвенције, које
мора бити извршено у периоду од 01.01.текуће године до дана подношења
захтева, и то:
1) рачун (фактура) која гласи на име и извод или налог за плаћање оверен од
стране банке ако је плаћање извршено безготовински, или
2) рачун (фактура) која гласи на име и фискални исечак ако је плаћање
извршено готовински;
3) да поседује отпремницу са спецификацијом опреме, која је купљена за
намењену инвестицију;
Да би остварио право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.1. и
101.2.1. поред документације
прописаних општим условима овог конкурса
корисник мора да достави и:
-

Уверење о пореклу оверен матични лист или педигре. За грла набављена
ван Колубарског округа обавезан је педигре
Уверење о здравственом стању квалитетне приплодне јунице која је
предмет набавке
Уверење о утврђеној стеоности грла оверено од стране надлежног
ветринара потврда о В.О.
Најмања стеоност грла које је предмет набавке 3 месеца
Пасош (фотокопију) са свако грло које је предмет субвенције( 101.2.1.)
Изјаву да приплодна ( уматичена ) грла неће бити отуђена у периоду од 3
године од тренутка добијања подстицаја

Да би остварио право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.7.
101.1.8. 101.1.10. поред документације прописаних општим условима овог
конкурса корисник мора да достави и:
-

оверену изјаву корисника да купљена опрема и механизација неће бити
отуђена у периоду од 3 године од тренутка добијања подстицаја.

Да би остварио право на подстицајна средства за инвестиције 101.2.4.
101.4.1.; 101.4.2.; 101.4.3.; 101.4.4.; 101.4.5.; 101.4.6. 101.5.1.; 101.5.2.; 101.5.3.;
101.3.2.; 101.3.3.; 101.3.4. поред документације прописаних општим условима
овог конкурса корисник мора да достави и:
-

Да је корисник опрему и механизацију купио у текућој години, лизинг се
искључује.
оверену изјаву корисника да купљена опрема и механизација неће бити
отуђена у периоду од 3 године од тренутка добијања подстицаја

Да би остварио право на подстицајна средства за инвестиције 101.3.1.
поред документације прописаних општим условима овог конкурса корисник мора
да достави и испуни следеће услове:
- саднице шљиве, вишње, крушке, трешње, јабуке, кајсије, брескве, ораха,
лешника и дуње засађене на минималну површину 0,50 ха.
- саднице малине, купине, јагоде засађене на минималној површини 0.20 ха.
- винове лозе засађене на минималној површини 0.30 ха.
- шумска јагода засађене на минималној површини 0.05 ха
- уверење о здравственом стању садног материјала
- декларацију о квалитету садног материјала
- потврду о извршеној хемијској анализи земљишта урађену код ПССС
Ваљево
Подношење захтева на прописаном обрасцу се може вршити поштом или
предајом у пословним просторијама ЈП « Агроразвој – ваљевске долине» Ваљево,
од дана објављивања до 25.11.2016. године, или до утрошка средстава
предвиђених за ову намену.
2.

ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ
2.1.Трансфер знања и развој саветодавства - Унапређење обука у
области пољопривреде и руралног развоја
2.1.1. Oсновне информације

Град Ваљево је у 2016. години кроз програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја, определио средства у

износу од 200.000,00 динара за суфинансирање трансфера знања и развој
саветодавства - Унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја.
У складу са програмом,
инвестиционим активностима:
Шифра

305.2.

се

суфинансирање

при

следећим

Назив инвестиције

инвестиције
305.1.

вршиће

Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и
показане активности
Информативне активности:сајмови, изложбе, манифестације,
студијска путовања

2.1.2. Услови за остваривање права и подношење пријава
Право на коришћење подстицајних средстава за унапређење руралне
економије имају удружења из области пољопривреде.
Удружење мора имати статус правног лица са седиштем удружења на
територији града Ваљева, удружење мора бити основано у складу са прописима
којим је уређено оснивање удружења и исто мора бити уписано у прописани
регистар, удружење мора имати усвојен годишњи план рада.
Уз пријаву се подноси:
-

-

-

Образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис
програма за чије суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике,
значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план),
копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и
биланс успеха за 2015. годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за
привредне регистре),
oдлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу
годину.

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент
презентацији града Ваљева ( www.valjevo.org.rs).
Да би остварио право на подстицај за инвестиције 305.1.; 305.2.; корисник
(Удружење) после расписаног конкурса доставља програм о предмету подстицаја
приказан у бизнис плану или пројекту на прописаном обрасцу. Комисија оцењује
програм у складу са шифрама инвестиције и предлаже програм који ће имати
право на подстицај. По реализацији програма Удружење доставља доказ о
набавци предмета подстицаја које мора бити извршено у периоду од почетка
реализације програма до дана подношења захтева, и то рачун (фактура) која
гласи на име удружења и извод или налог за плаћање оверен од стране банке ако

је плаћање извршено безготовински, или 2) рачун (фактура) која гласи на име
удружења и фискални исечак ако је плаћање извршено готовински; а који су
непосредно везани за стручно оспособљавање и активности стицања вештина и
показане активности чланова удружења и информативне активности удружења:
сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања.
Приликом предаје захтева удружење је у обавези да достави бизнис план или
пројекат на прописаном обрасцу.
Подношење захтева на прописаном обрасцу се може вршити поштом или
предајом у пословним просторијама ЈП « Агроразвој – ваљевске долине» Ваљево,
од дана објављивања до 25.11.2016. године, или до утрошка средстава
предвиђених за ову намену.
Склапање уговора
Град Ваљево ће са носиоцем газдинства и Удружењем који буде остварио
право на подстицајна средства за суфинансирање програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева
за 2016. годину ради унапређења пољопривредних сектора закључити уговор,
којим ће се детаљније дефинисати права и обавезе обе уговорне стране.
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији града Ваљева,
www.valjevo.org.rs , ЛИСТУ „Напред“ Ваљево.
Пријаве се подносе на прописаном обрасцу који се може добити у пословним
просторијама ЈП « Агроразвој – ваљевске долине» Ваљево у улици Др. Пантића
114. Све додатне информације могу се добити у згради у улици др. Пантића 114, 1
спрат, у пословним просторијама ЈП « Агроразвој – ваљевске долине», или
телефоном на број 243-273, 232-088.
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