На основу Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину ( Службени гласник
града Ваљева“ бр.18/16) ,Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2017. годину ( Службени
гласник града Ваљева“ бр. 3/17), Правилника о критеријумима и поступку за
доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди (Службени гласник
града Ваљева“ бр.3/17)
и Одлуке о обављању послова спровођења
пољопривредне политике и политике руралног развоја (Службени гласник града
Ваљева“ бр.1/17) „Агроразвој – ваљевске долине“ доо Ваљево, дана 30.03.2017
године, расписује

КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА
ВАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ
I Овим Конкурсом утврђују се услови и начин коришћења средстава програма
подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју
града Ваљева у 2017.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 2017. 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 2017.
пољопривредну активност обављају на територији града Ваљева.

регистрована
години, која

Уз захтев за одобрење кредита, корисник је обавезан да достави
документацију:
-

следећу

Фотокопију личне карте носиоца газдинства
Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2017. годину
Доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог
пољопривредног земљишта (лист непокретности, уговор о закупу)
Уверење о измерењу доспелих обавезе по основу јавних прихода, идатог од
стране надлежног органа града Ваљева

Подношење захтева на прописаном обрасцу се може вршити поштом или
предајом у пословним просторијама „Агроразвоја – ваљевске долин“ доо Ваљево,
Пантићева 114, од дана објављивања конкурса до 25.11.2017. године или до
утрошка средстава предвиђених за ову намену.
Б. МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
1. СУФИНАНСИРАЊЕ У ИНВЕСТИЦИЈАМА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
1.1.

У

ФИЗИЧКА

СРЕДСТВА

Основне информације

Град Ваљево је у 2017. години кроз програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја, определио средства у
износу од 6.700.000,00 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
инвестиције

Назив инвестиције

101.1.1.

Набавка квалитетних приплодних јуница
млечних раса или сименталског говечета

101.1.4.

Изградња објеката за складиштење/чување
млека

Интезитет помоћи
40% од вредности,
највише до 5 јуница,
а максимално до
80.000 динара по
јуници
40% од вредности,
максимално 60.000
динара

101.1.7.

101.1.8.

101.1.10.

101.2.1.

101.2.4.

101.3.1.

101.3.2.

101.3.3.

Механизација/опрема
за
манипулацију,
одлагање и апликацију стајњака

30% од вредности,
максимално 150.000
динара

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

40% од вредности,
максимално 40.000
динара

Набавка опреме за хлађење и складиштење
млека

30% од вредности,
максимално 50.000
динара

Набавка квалитетних уматичених грла
говеда, уматичених грла оваца, коза и свиња

30% од вредности, од
10 до највише 20 грла,
а максимално до 5.000
динара по грлу

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

40% од вредности,
максимално 100.000
динара

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

50% од вредности,
максималнo 150.000
динара

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

30% од вредности,
максимално 300.000
динара

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

40% од вредности,

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)

101.3.4.

101.3.5

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
Изградња капацитета за скупљање и
складиштење
воћа,
грожђа,
садног
материјала и поврћа (изградња хладњача и
УЛО хладњача већег капацитета, хладњача
за дугорочно складиштење производа;
изградња хладњача и капацитета за чување
и
припрему
за
отпремање
садног
материјала; изградња центара за скупљање
и
припрему воћа, грожђа и поврћа за
тржиште са хладњачама мањег капацитета,
као и за набавку опреме за припрему воћа,
грожђа и поврћа за тржиште и опреме за
паковање и набавка машина за прање,
полирање, чишћење, сортирање, оцену и
паковање производа, као и набавка палета
за дугорочно складиштење производа

максимално 200.000
динара

50% од вредности,
максимално 60.000
динара

40% од вредности,
максимално 200.000
динара

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 за пчеларство (кошнице и
центрифуге)

101.5.3.

Набавка возила и приколица за транспорт
пчелињих друштава

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 100.000
динара

Услови за остваривање права и подношење пријава

1.2.

Право на коришћење подстицајних средстава имају регистрована
пољопривредна газдинства са активним статусом у 2017. години, која
пољопривредну активност обављају на територији града Ваљева.
Да би остварио право на субвенције, корисник је обавезан да достави
следећу општу документацију:
-

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
Фотокопију личне карте носиоца газдинства
Фотокопију наменског рачуна подносиоца захтева

Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2017. годину
Доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог
пољопривредног земљишта (лист непокретности, уговор о закупу)
- Уверење о измерењу доспелих обавезе по основу јавних прихода, идатог од
стране надлежног органа града Ваљева
- 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 наведене опште документације 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
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 опште документације прописане овим конкурсом
корисник мора да достави и:
-

Оверену изјаву 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. опрема и механизација мора бити купљена у текућој
години, лизинг се искључује и поред опште документације корисник мора да
достави и:
-

Оверену изјаву 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.
корисник мора поред општих услова конкурса, испуни следеће услове:

-

Саднице шљиве, вишње, крушке, трешње, јабуке, кајсије, брескве, ораха,
лешника и дуње буду засађене на минималну површину 0,50 ха.
Саднице малине, купине, јагоде буду засађене на минималној површини
0.20 ха.
винове лозе буду засађене на минималној површини 0.30 ха.
шумска јагода буде засађене на минималној површини 0.05 ха

Поред опште документације корисник мора да достави и:
-

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 „Агроразвоја – ваљевске долин“ доо Ваљево,
Пантићева 114, од дана објављивања конкурса до 25.11.2017. године или до
утрошка средстава предвиђених за ову намену.
2.

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Планирана средства намењена
су
за
унапређену примену добре
пољопривредне праксе ( агро-мелиоративне мере, Н –мин методе) и град Ваљево
ће финансирати ову инвестицију у интезитету од 100% .
Да би остварио право на субвенције, корисник је обавезан да достави следећу
документацију:
-

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
Фотокопију личне карте носиоца газдинства
Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2017. годину
Доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог
пољопривредног земљишта (лист непокретности, уговор о закупу)
Уверење о измирењу доспелих обавезе по основу јавних прихода, идатог од
стране надлежног органа града Ваљева
Извод о биљној производњи из Трезора.

Подношење захтева на прописаном обрасцу се може вршити поштом или
предајом у пословним просторијама „Агроразвоја – ваљевске долин“ доо Ваљево,
Пантићева 114, од дана објављивања конкурса до 25.11.2017. године или до
утрошка средстава предвиђених за ову намену.

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

3.

Основне информације
Укупна планирана средства за ову намену у овој години ће се расподелити
као подстицаји за очување и унапређење животне средине и природних ресурса.
Град Ваљево финансира интензитет помоћи инвестиције за садни семенски
материјал дозвољен за употребу у органској производњи у вредности од 50% а
максималан износ је 50.000,00 динара, за контролу и сертификацију финансираће
се 50% а максимални износ је 80.000,00 динара док ће се за друге инвестиције
које се односе на органску производњу а део су свих свих осталих мера руралног
развоја финансирати такође 50% а максимални износ је 100.000, динара.
Укупна планирана средства за ову намену у 2017. години износе 500.000,00
динара.
1.1.

1.2. Услови за остваривање права и подношење пријава
Право на коришћење подстицајних средстава имају регистрована
пољопривредна газдинства са активним статусом у 2017. години, која
пољопривредну активност обављају на територији града Ваљева и са контролном
организацијом имају закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у
органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење
подстицаја.
Да би остварио право на субвенције, корисник је обавезан да достави следећу
документацију:
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
- Фотокопију личне карте носиоца газдинства
- Фотокопија наменског рачуна подносиоца захтева
- Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2017. годину
- Доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог
пољопривредног земљишта (лист непокретности, уговор о закупу)
- Уверење о измирењу доспелих обавезе по основу јавних прихода, идатог од
стране надлежног органа града Ваљева
- 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;
- Уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који
важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја.
-

- Изјава да у наредне три године од године за коју је остварено право на
подстицаје за органску производњу примењује методе органске производње у
складу са законом којим се уређује органска производња.
Подношење захтева на прописаном обрасцу се може вршити поштом или
предајом у пословним просторијама „Агроразвоја – ваљевске долин“ доо Ваљево,
Пантићева 114, од дана објављивања конкурса до 25.11.2017. године или до
утрошка средстава предвиђених за ову намену.
Г. ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ
1. ПОДСТИЦАЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКИХ ПРОГРАМА, РАДИ
ОСТВАРИВАЊА ОДГАЈИВАЧКИХ ЦИЉЕВА У СТОЧАРСТВУ
1.1.

Основне информације

Планирана средства за ову намену биће реализована као посебни
подстицаји за набавку материјала за потребе сихронизације еструса код
уматичених оваца. Град Ваљево ће суфинансирти трошкове у интезитету од 50%,
а максимално по кориснику 50.000,00 динара.
Укупна планирана средства за ову намену износе 1.500.000,00 динара.
1.2.

Услови за остваривање права и подношење пријаве

Право на коришћење подстицајних средстава за спровођење одгајивачких
програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству имају
регистрована пољопривредна газдинства са активним статусом у текућој години,
која пољопривредну активност обављају на територији града Ваљева и имају
уматичена приплодна грла оваца.
Да би остварио право на субвенције, корисник је обавезан да достави следећу
документацију:
- 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
- Фотокопију личне карте носиоца газдинства
- Фотокопију наменског рачуна подносиоца захтева
- Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2017. годину
- Доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог
пољопривредног земљишта (лист непокретности, уговор о закупу)
- Уверење о измерењу доспелих обавезе по основу јавних прихода, издатог
од стране надлежног органа града Ваљева
- Доказ о извршеном плаћању синхронизације еструса, ветеринарској
станици или ветеринарској амбуланти, 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 ако је плаћање извршено готовински;
Потврду основне одгајивачке организације код које је регистрован о броју
уматичених оваца;

Подношење захтева на прописаном обрасцу се може вршити поштом или
предајом у пословним просторијама „Агроразвоја – ваљевске долин“ доо Ваљево,
Пантићева 114, од дана објављивања конкурса до 25.11.2017. године или до
утрошка средстава предвиђених за ову намену.
СКЛАПАЊЕ УГОВОРА
Град Ваљево ће са носиоцем газдинства који буде остварио право на
подстицајна средства за суфинансирање програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2017.
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 , „Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево www.agrorazvoj.rs и
ЛИСТУ „Напред“ Ваљево.
Образац пријаве се може преузети у пословним просторијама «Агроразвој
– ваљевске долине“ доо Ваљево у улици др. Пантића 114. на интернет
презентацији града Ваљева, www.valjevo.org.rs и „Агроразвој-ваљевске долине“
Ваљево www.agrorazvoj.rs.
Све додатне информације могу се добити лично у пословним просторијама
„Агроразвој – ваљевске долине“ доо Ваљево, др. Пантића 114 (први спрат) или
телефоном
на
бројеве
014/243-273,
014/232-088
или
мејлом
на
kuzmanovic.dragutin@gmail.com

ГРАД ВАЉЕВО
АГРОРАЗВОЈ-ВАЉЕВСКЕ ДОЛИНЕ ВАЉЕВО
« АГРОРАЗВОЈ – ВАЉЕВСКЕ ДОЛИНЕ» ВАЉЕВО

