На основу Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину ( Службени гласник
града Ваљева“ бр.14/17) ,Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2018. годину ( Службени
гласник града Ваљева“ бр. 1/18), Правилника о критеријумима и поступку за
доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди (Службени гласник
града Ваљева“ бр.1/18)
и Одлуке о обављању послова спровођења
пољопривредне политике и политике руралног развоја (Службени гласник града
Ваљева“ бр.1/18) „Агроразвој – ваљевске долине“ доо Ваљево, дана 19.04.2018
године, расписује

КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА
ВАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
Овим Конкурсом утврђују се услови и начин коришћења средстава програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на
подручју града Ваљева у 2018.години, у укупном износу од 30.000.000,00 динара.
Право на коришћење подстицајних средстава имају регистрована
пољопривредна газдинства са активним статусом у текућој години, која
пољопривредну активност обављају на територији града Ваљева.
Мере подршке за које се могу остварити подстицаји су :
А. МЕРЕ ДИРЕКТНИХ ПЛАЋАЊА
1.Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
1.1. Основне информације
Средства за ову намену користе се за регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање) регистрованим пољопривредним газдинствима која
имају уматичена и неуматичена грла крава. Агроразвој код јавном набавком
изабране ветеринарске станице за пружање ове услуге финансира вештачко
осемењавање у износу од 100 %.
Укупна планирана средства за ову намену у 2018. години износе 3.000.000,00
динара.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
-

Захтев за одобрење средстава ( преузима се у „Агроразвоју“)
Фотокопију личне карте носиоца газдинства
Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за текућу годину
Потврда основне матичне службе о броју уматичених грла са ХБ бројевима
(само за уматичена грла)
Извод из животињске производње (узима се у Трезору)

Б. КРЕДИТНА ПОДРШКА
1. СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ
1.1. Основне информације
Намена ових средстав је за суфинасирање камата за пољопривредне
кредите за регистрована пољопривредна газдинства у целокупном износу. Износ
појединачног кредита је од 100.000,00 до 200.000,00 динара. Одобрење и
расподелу кредита врши јавним позивом одабрана пословна банка према
кредитној способности клијента, коју она утврђује.
Укупна планирана средства за ову намену у 2018. години износе
1.500.000,00 динара.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
- Захтев за одобрење кредита ( преузима се у „Агроразвоју“)
- Фотокопију личне карте носиоца газдинства
- Потврду да је измирио пореске обавезе према граду Ваљеву
- Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за текућу годину
- Доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог
пољопривредног земљишта (лист непокретности, уговор о закупу)
В. МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
1. СУФИНАНСИРАЊЕ У ИНВЕСТИЦИЈАМА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
1.1.

У

ФИЗИЧКА

СРЕДСТВА

Основне информације
Намена ових средстава је за суфинансирање инвестиционих улагања у
физичка средства пољопривредника у следећим секторима: сектор-млеко, сектормесо, сектор – воће, грожђе,поврће и цвеће, сектор - остали усеви (житарице,
уљарице, шећерна репа) и сектор – пчеларство.
Укупна планирана средства за ову намену у 2018. години износе
13.350.000,00 динара.
У складу са програмом суфинансираће се инвестиције и интезитет помоћи као
што је приказано у наредним табелама.

1. СЕКТОР СТОЧАРСТВО

Назив инвестиције
Набавка квалитетних приплодних јуница
млечних раса или сименталског говечета
Набавку квалитетних
уматичених грла
јагњади, јаради, оваца, овнова, коза и јарчева,
шиљежице и шиљежани, двиске и двисци.
Опрема за мужу, хлађење и чување млека на
фарми, укључујући све елементе, материјале
и инсталације
Машине и опрема за руковање и транспорт
чврстог, полутечног и течног стајњака
(транспортери за стајњак; уређаји за мешање
полутечног и течног стајњака; пумпе за
пражњење резервоара; сепаратори за
полутечни и течни стајњак; машине за пуњење
течног стајњака; специјализоване приколице
за транспорт чврстог стајњака, укључујући и
пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)
Машине и опрема за припрему сточне хране,
за храњење и напајање животиња (млинови и
блендери/мешалице за припрему сточне
хране; опрема и дозатори за концентровану
сточну храну; екстрактори; транспортери; микс
приколице и дозатори за кабасту сточну храну;
хранилице; појилице; балери; омотачи бала и
комбајни за сточну храну; косилице; превртачи
сена)
Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и
торови за усмеравање и обуздавање
животиња
Опрема за третман папака
Опрема за фиксне ограде и електричне
ограде за пашњаке/ливаде
Машине за примарну обраду земљишта
Машине за допунску обраду земљишта
Машине за ђубрење земљишта

Интезитет помоћи
40% од вредности, највише
до 5 јуница, а максимално до
80.000 динара по јуници, а до
300.000 динара по држаоцу
30% од вредности, од 10 до
највише 20 грла, а максимално
до 5.000 динара по грлу
40% од вредности,
максимално до 50.000 динара

30% од вредности,
максимално до 150.000 динара

40% од вредности,
максимално до 300.000 динара

30% од вредности,
максимално до 30.000 динара
30% од вредности,
максимално до 30.000 динара
30% од вредности,
максимално до 30.000 динара
30% од вредности,
максимално до 300.000 динара
40% од вредности,
максимално до 200.000 динара
40% од вредности,

Машине за сетву
Машине за заштиту биља
Машине за убирање односно скидање усева
Машине за транспорт
Машине и опрема за наводњавање усева

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

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
-

-

-

Захтев за одобрење подстицаја ( преузима се у „Агроразвоју“)
доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог
пољопривредног земљишта (лист непокретности, уговор о закупу од
најмање десет година),
потврду о регистрацији пољопривредног газдинства (активан статус),
Извод биљне и животињске производње из Трезора
фотокопија личне карте
фотокопију текућег рачуна газдинства подносиоца захтева
потврду о плаћеном порезу према граду Ваљеву
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;
да поседује отпремницу са спецификацијом опреме, која је купљена за
намењену инвестицију;
оверена изјава корисника да предмет инвестиције неће бити отуђен у
периоду од 3 године од тренутка добијања подстицаја

За набавку квалитетних уматичених приплодних јуница потребно је
доставити и:
1. уверење о пореклу, оверен матични лист, педигре. За грла набављена ван
Колубарског округа обавезан је педигре.
2. купопродајни уговор

3. уверење о здравственом стању квалитетне приплодне јунице која је
предмет набавке
4. уверење о утврђеној стеоности грла оверено од стране надлежног
ветринара потврда о В.О.( најмања стеоност грла које је предмет набавке је
3 месеца)
5. пасош (фотокопију) са свако грло које је предмет субвенције
За набавку уматичених грла јагњади, јаради, оваца, овнова, коза и јарчева,
шиљежице и шиљежани, двиске и двисци потребно је доставити и:
1. уверење о пореклу оверен матични лист, педигре. За грла набављена ван
Колубарског округа обавезан је педигре
2. купопродајни уговор
3. уверење о здравственом стању грла која су предмет набавке, са
ветринарским печатом о промени власника над грлима

2. СЕКТОР ВОЋАРСТВО
Назив инвестиције
Подизање нових или обнављање постојећих
(крчење и подизање) вишегодишњих засада
воћака, хмеља и винове лозе
Подизање и опремање пластеника за
производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку
производњу
Подизање, набавка и опремање система
противградне заштите у воћњацима и
вишегодишњим засадима
Набавка опреме и уређаја за додатно
осветљење и засењивање биљака при
производњи у заштићеном простору
Набавка опреме и уређаја за припрему
земљишта и супстрата за гајење биљака при
производњи у заштићеном простору
Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и
мулчирање (са фолијом)
Набавка опреме и уређаја за системе за
хидропоничну производњу при производњи у
заштићеном простору
Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и
стерилизацију земљишта и супстрата при

Интезитет помоћи
од 50% до 100% од вредности,
максималнo 200.000 динара
50% од вредности,
максимално до 60.000 динара
40% од вредности,
максимално до 200.000 динара
40% од вредности,
максимално до 150.000 динара
40% од вредности,
максимално до 150.000 динара
40% од вредности,
максимално до 200.000 динара
40% од вредности,
максимално до 200.000 динара
40% од вредности,
максимално до 200.000 динара

производњи у заштићеном простору
Набавка опреме за обогаћивање угљендиоксидом (ткз. ђубрење угљен диоксидом
при производњи у заштићеном простору)
Набавка опреме-линија за чишћење и прање
производа
Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и
калибрирање производа
Набавка опреме-линија за паковање и
обележавање производа
Набавка опреме за орезивање, дробљење,
сечење и уклањање остатака након резидбе
воћних врста
Опрема за вентилацију и опрема за принудну
вентилацију
Опрема/механизација за заштиту од мраза
Машине за примарну обраду земљишта
Машине за допунску обраду земљишта
Машине за ђубрење земљишта
Машине за сетву
Машине за садњу
Машине за заштиту биља
Машине за убирање односно скидање усева
Машине за транспорт
Машине, уређаји и опрема за наводњавање
усева

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

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
-

захтев за одобрење подстицаја ( преузима се у „Агроразвоју“)
доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог
пољопривредног земљишта (лист непокретности, уговор о закупу од
најмање десет година),

-

-

потврду о регистрацији пољопривредног газдинства (активан статус),
извод биљне и животињске производње из Трезора
фотокопија личне карте
Фотокопија текућег рачуна газдинства подносиоца захтева
потврду о плаћеном порезу према граду Ваљеву
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;
да поседује отпремницу са спецификацијом опреме, која је купљена за
намењену инвестицију;
оверена изјава корисника да предмет инвестиције неће бити отуђен у
периоду од 3 године од тренутка добијања подстицаја

За набавку садница потребно је доставити:
Доказ о подизању воћних засада који подразумева
садног материјала и то:
-

набавку сертификованог

за јабучасто, коштичаво и језграсто воће засађено на минималној површину
0,50 ха.
саднице малине, купине, јагоде засађене на минималној површини 0.20ха.
винове лозе засађене на минималној површини 0.30ха
шумска јагода засађене на минималној површини 0.05ха
верење о здравственом стању садног материјала
декларацију о квалитету садног материјала
потврду о извршеној хемијској анализи земљишта урађену код ПССС
Ваљево

Посебни додатни критеријуми:
Висина Подстицаја за набавку садница за подизање нових или обнављање
постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе биће одређена од
стране Комисије
на основу карте плодности обрадивог пољопривредног
земљишта на територији града Ваљева са препорукама за гајење ратарских и
воћарских култура за сваку катастарску општину односно карте реонизације
воћарске производње,
у новом воћњаку се искључује било какво комбиновање воћних врста, али не и
сорти, неправилно погушћавање, као и садње из претходних година,

право на подстицај за садњу новог засада није могуће остварити на површини
на којој је већ једном остварено право на подстицај за наведену производњу.
За подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и
расадничку производњу
Посебни додатни критеријуми:
Пластеник у смислу овог правилника је објекат вишегодишње намене од
пластичне фолије, димензија не мањих од података у табели, изграђен од
пластичне или металне конструкције са отворима за прозрачивање, намењен за
повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничку
производњу и цвећарство у заштићеном простору.
Подстицај се врши за изградњу целокупног пластеника, а не за изградњу из
одвојених делова и склопова.
Минимална

Минималне

површина

димензије

(м2)

(ШxДxВ)

1

2

3

Пластеник

100,00

5x20x2,5

Назив
објекта

Подстицаји за изградњу пластеника се односи искључиво на нове објекте
изграђене искључиво од новог материјала.

3. СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО
Назив инвестиције

Интезитет помоћи

Набавка нових пчелињих друштава

40% од вредности, максимално
50.000 динара

Набавка опреме за пчеларство

50% од вредности, максимално
80.000 динара

Набавка возила и приколица за транспорт
пчелињих друштава

40% од вредности, максимално
100.000 динара

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
-

-

-

захтев за одобрење подстицаја ( преузима се у „Агроразвоју“)
доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог
пољопривредног земљишта (лист непокретности, уговор о закупу од
најмање десет година),
потврду о регистрацији пољопривредног газдинства (активан статус),
Извод биљне и животињске производње из Трезора
фотокопија личне карте
Фотокопија текућег рачуна газдинства подносиоца захтева
потврду о плаћеном порезу према граду Ваљеву
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;
да поседује отпремницу са спецификацијом опреме, која је купљена за
намењену инвестицију;
оверена изјава корисника да предмет инвестиције неће бити отуђен у
периоду од 3 године од тренутка добијања подстицаја

Г. УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Агроразвој ће
суфинансирати формирање задруга
до 80 % за
инвестиције, а у максималном износу до 1.000.000,00 динара.
Укупна планирана средства за ову намену у 2018. години износе
5.000.000,00 динара.
ПОДСТИЦАЈИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Мера подршке/ инвестиција

Прихватљиви трошкови

Подршка задругарству

инвестиције која је предмет захтева односно
бизнис плана а то је набавка опреме,садног
материјала, машина и механизације, односно
изградње објекта;

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ:
1. Да су поднели попуњен пријавни формулар, са потребном документацијом
у складу са овим програмом и објављеним конкурсом.
2. Да за исте намене нису користили подстицајна средства која потичу из
буџета Републике Србије, буџета јединице локалне самоуправе или
донаторских организација.
3. Да су измирили све обавезе по основу локалних пореза и такси.
4. Да су регистровани у Агенцији за привредне регистресе са седиштем на
територији града Ваљева.
5. Да им у року од једне године пре подношења пријаве није изречена
правоснажна мера забране обављања делатности.
6. Да рачун подносиоца пријаве није у блокади у периоду од 1.јануара 2018.
године.
7. Да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације.
8. Да има запослено минимум једно лице годину дана пре објављивања
конкурса (за задруге регистриване пре 1. јануара 2018. године)
9. Да запосле минимум једно стручно лице из области пољопривреде на две
године (за задруге регистриване пре 1. јануара 2018. године)
10. Да поднесу предрачуне за предмет инвестиције.
11. Место и реализација инвестиције мора бити на територији града Ваљева.
12. Наменски користи и не отуђи, нити дати другом лицу на коришћење
инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година од дана
набавке опреме, машина и механизације, односно изградње објекта;
13. Спровођење прихватљивих активности не сме започети пре подношења
захтева за подршку.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. Правилно попуњен пријавни формулар, печатиран и потписан - Образац
пријаве.
2. Извод из Агенције за привредне регистре.
3. Потписана и оверена изјава директора задруге да за за исте намене нису
користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије,
донаторских организација.
4. Оснивачки акт задруге (оригинал или оверена фотокопија).
5. Годишњи финансијски извештаји за 2016. и 2017. годину (биланс стања,
биланс успеха и статистички анекс) оверени од стране књиговође и
законског заступника привредног субјекта.
6. Пописна листа основних средстава на дан 31.децембра 2017. године.
7. Оригинал потврде надлежног органа локалне самоуправе да је задруга
измирила све обавезе према локалној самоуправи закључно са датумом
објављивања јавног позива.
8. Оригинал потврде надлежног органа да привредном субјекту у последњој
години пре објављивања јавног позива није изречена правоснажна мера
забране обављања делатности – издата након објављивања конкурса.

9. Потврда да рачун задруге није у блокади oд 01.јануара 2018. године –
издата након објављивања конкурса.
10. Потврда Агенције за привредне регистре или надлежног суда да над
задругом није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, издата
након објављивања конкурса.
11. Број Текући рачун задруге код пословне банке са картоном депонованог
потписа.
12. Предрачуне за предмет инвестиције из пријаве.
13. Списак запослених са копијама М-образаца овереним потписом директора и
печатом задруге.
Д. ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Планирана средства намењена
су
за
унапређену примену добре
пољопривредне праксе ( агро-мелиоративне мере, Н –мин методе) и Агроразвој
ће финансирати ову инвестицију у интезитету од 100% .
Укупна планирана средства за ову намену у 2018. години износе 250.000,00
динара.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
-

захтев за одобрење подстицаја ( преузима се у „Агроразвоју“)
потврду о регистрацији пољопривредног газдинства (активан статус),
извод о биљној производњи из Трезора.

Ђ. ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА
Укупна планирана средства за ову намену у овој години ће се расподелити
као подстицаји за очување и унапређење животне средине и природних ресурса
кроз органску производњу.
Укупна планирана средства за ову намену у 2018. години износе 500.000,00
динара.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
-

захтев за одобрење подстицаја ( преузима се у „Агроразвоју“)
Фотокопију личне карте носиоца газдинства
Фотокопија текућег рачуна газдинства подносиоца захтева
Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2018. 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.
Г. ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ
ПРЕРАДУ КАО И УВОЂЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈУ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА
ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ
ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА НА ГАЗДИНСТВИМА
Ова средства су намењена за производе за које није урађена заштита
географског порекла да се она изврши, и за производе за које постоји урађена
заштита а потребно је прилагодити елаборате као и да се посвети већа пажња
промоцији и популаризацији тих производа.
Агроразвој ће финансирати инвестиције у заштиту географског порекла
производа у износу до 100%.
Укупна планирана средства за ову намену у 2018. години износе
1.000.000,00 динара.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
-

-

-

Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са
Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра
пољопривредних газдинстава;
Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном
статусу и уписан у регистар привредних субјеката;
Уколико је корисник удружење пољоривредника или удружење из области
развоја пољопривреде и руралног развоја, мора бити у активном статусу и
уписано у регистар удружења.
Корисник и место реализације инвестиције морају бити са територије града
Ваљева.

Ж. ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ
1. ПОДСТИЦАЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКИХ ПРОГРАМА, РАДИ
ОСТВАРИВАЊА ОДГАЈИВАЧКИХ ЦИЉЕВА У СТОЧАРСТВУ
Основне информације
Планирана средства за ову намену биће реализована за услугу
сихронизације еструса код уматичених оваца. Агроразвој ће суфинансирти
трошкове у интезитету од 100%.
Укупна планирана средства за ову намену износе 1.500.000,00 динара.
1.1.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
-

Захтев за одобрење средстава ( преузима се у „Агроразвоју“)
Фотокопију личне карте носиоца газдинства
Фотокопија текућег рачуна газдинства подносиоца захтева
Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за текућу годину
Потврду основне одгајивачке организације код које је регистрован о броју
уматичених оваца са бројевима ушних марки грла;

СКЛАПАЊЕ УГОВОРА
„Агроразвој ваљевске долине“ доо Ваљево ће са носиоцем газдинства који
буде остварио право на подстицајна средства закључити уговор, којим ће се
детаљније дефинисати права и обавезе обе уговорне стране.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
Конкурс за доделу средстава објављује „Агроразвој-ваљевске долине“ доо
Ваљево у недељном листу „Напред“, на сајту „Агроразвоја-ваљевске
долине“ www.agrorazvoj.rs и сајту града Ваљева www.valjevo.org.rs
Конкурс је отворен до утрошка планираних средстава а најкасније до
01.12.2018 године.
Захтеви за подстицајна средства се подносе на обрасцима који су
припремљени за ову намену и могу се преузтиати лично у пословним
просторијама „Агроразвој-ваљевске долине“ Пантићева 114, Ваљево или на
сајту „Агроразвоја-ваљевске долине“ www.agrorazvoj.rs и сајту града
Ваљева www.valjevo.org.rs
Уредно и читко попуњен захтев са потеребном документацијом доставити
лично или путем поште на адресу „Агроразвој-ваљевске долине“ Пантићева
114, 14000 Ваљево.

У поступку обраде захтева поступаће се по систему прво пристиглих захтева
а непотпуни захтеви неће бити узети у обзир.
За све додатна питања и информације доћи лично у просторије „Агроразвојваљевске долине“ Ваљево, Пантићева 114, радним данима од 09 до 14
часова, путем телефоном на број 014/243-273 и путем мејла на
jpagrorazvoj@gmail.com

« АГРОРАЗВОЈ – ВАЉЕВСКЕ ДОЛИНЕ» ВАЉЕВО
ГРАД ВАЉЕВО

