На основу члана 32. тачка 6) и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи(„СЛ.
гласник РС“) број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/16-др закон и 47/2018), члана 35.
тачка 6) Статута града Ваљева („ Службени гласник града Ваљева“ бр. 1/2017пречишћен текст) и члана 5. Одлуке о обављању послова спровођења
пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник града
Ваљева“ бр.20/2018), Скупштина града Ваљева, на седници одржаној дана
01.03.2019. године доноси

Правилник
о критеријумима и поступку за доделу и коришћење
подстицајних средстава у пољопривреди

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се критеријуми и поступак за доделу и
коришћење подстицајних средстава предвиђени Програмом подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град
Ваљево.
Члан 2.
Средства предвиђена Програмом подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за град Ваљево (у даљем тексту:
средства) користе се наменски за:


МЕРЕ ДИРЕКТНИХ ПЛАЋАЊА



МЕРЕ КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ



МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
А. Инвестиције у физичку имовину средства пољопривредних
Газдинстава
Б. Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде
В. Одрживо коришћење пољопривредног земљишта
Г. Одрживо коришћење шумских ресурса
Д. Органска производња
Ђ. Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре
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 ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ
А. Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради
остваривања одгајивачких циљева у сточарству
Б. Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и
руралном развоју

Члан 3.
Средства предвиђена Програмом подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за град Ваљево из члана 2. овог
Правилника обезбеђују се у Буџету града Ваљева.
Члан 4.
Подстицаји по одредбама овог правилника утврђује се Програмом подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град
Ваљево који усвоји Скупштина града Ваљева за текућу годину.
Члан 5.
Право на доделу и коришћење средстава имају пољопривредни произвођачи и
чланови њиховог домаћинства који се баве искључиво пољопривредном
производњом под условом :
1. да је пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава у активном статусу
2. да носиоци или чланови пољопривредног газдинства се искључиво баве
пољопривредном производњом и поседују непокретности ( права својине
односно закупа ) на територији града Ваљева.
3. да за предмет подстицаја за који се подноси захтев, није финансиран по
неком другом основу (субвенције, подстицај, донације), односно да иста
инвестиција није предмет другог подступка за коришћење подстицаја.

Право на доделу и коришћење
средстава имају привредна друштва и
предузетмици који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у
активном статусу и Земљорадничке задруге са територије града Ваљева, под
условом:
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1. да су измирили пореске обавезе према локалној самоуправи закључно са
датумом објављивања јавног позива,
2. да привредном субјекту - задруга у последњој години пре објављивања
јавног позива није изречена правоснажна мера забране обављања
делатности,
3. да рачун задруге није у блокади oд 01.јануара 2019. године,
4. да над задругом није покренут стечајни поступак или поступак
ликвидације,
5. да за предмет подстицаја за који се подноси захтев, није финансиран по
неком другом основу (субвенције, подстицај, донације), односно да иста
инвестиција није предмет другог подступка за коришћење подстицаја.
Члан 6.
Подстицаји се реализују по Конкурсу који расписује “Агроразвој - ваљевске
долине“ доо Ваљево.
Конкурс се расписује најмање једном годишње, по ступању на снагу Одлуке о
буџету града Ваљева за текућу годину, под условом да су у истој опредељена
средства за ове намене и усвајању Програмоа подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево уз
предходно добијену сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања, на званичном сајту
Града и сајту «Агроразвоја-ваљевске долине» и отворен је до истека конкурса
или утрошка средстава опредељених Програмом подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево.
Члан 7.
Конкурс зa доделу средстава опредељених Програмом подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево садржи:
- услове за доделу средстава,
- доказе који се прилажу уз захтев,
- рок за подношење захтева уколико се додела средстава врши у ограниченом
периоду,
- друге податке и доказе од значаја за остварење права у складу са овим
Правилником.
Члан 8.
Пријава на конкурс се подноси Комисији за подстицаје у пољопривреди и
руралном развоју.
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Уз пријаву се подноси:
- 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
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства (активан статус),
- Извод биљне и животињске производње из трезора
- фотокопија личне карте
- потврду да је измирио све своје доспеле пореске обавезе 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;
3) да поседује отпремницу са спецификацијом опреме, која је купљена за
намењену инвестицију;
- друге доказе који су прописани овим правилником као услов за доделу
средстава
Поступак и оцену приложених доказа по поднетим пријавама спроводи комисија.
Комисија неће узети у разматрање пријаве које су непотпуне.
Комисија за подстицај у пољопривреди и руралном развоју
Члан 9.
Директор „Агроразвоја-ваљевске долине образује Комисију за подстицај у
пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: „Комисија”), а састоји се од
три члана у следећем саставу:
- један члан из редова запослених у „Агроразвоју-ваљевске долине“ Ваљево
- један члан представник оснивача
- један члан из реда стручњака афирмисаних у области пољопривреде
Комисија може образовати стручне тимове за обављање појединачних послова
из њене надлежности ( излазак на лице места)

Члан 10.
Комисија по сваком поднесеном захтеву цени доказе приложене уз пријаву.
Захтеве обрађује по реду подношења од стране корисника.
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Члан 11.
За производње које су започете пре доношења Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града
Ваљева, код којих је завршен процес производње, комисија на писани захтев
корисника средстава, утврђује чињенично стање на терену и о томе сачињава
записник.
Записници се сачињавају у три примерка и потписују га чланови Комисије и
корисник средстава или лице које он овласти (пуномоћ, оверена изјава).
Уколико корисник средстава или лице које он овласти одбије да потпише
записник, комисија је дужна то констатовати у записнику уз навођење разлога
одбијања.
Члан 12.
На основу приложене документације и утврђеног чињеничног стања на терену,
Комисија утврђује предлог којим се опредељује износ средстава за исплату
кориснику средстава по одредбама овог Правилника.

Одлука о подстицају
Члан 13.
На основу предлога Комисије, директор “Агроразвоја-ваљевске долине“
Ваљево доноси решење којим се утврђује испуњеност услова за коришћење
подстицајних средстава из буџета града.
Са изабраним корисницима средстава закључује се уговор којим ће се
прецизирати права и обавезе уговорних страна.
Уговор потписују директор
корисник средстава.

“Агроразвоја-ваљевске долине“ доо Ваљево и
Члан 14.

Стручне, административне и друге послове за Комисију обавља
Ваљевске долине“ доо Ваљево.
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“Агроразвој

2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
Члан 15.
Корисници средстава имају обавезу да уз пријаву доставе тачне податке и
веродостојне исправе које се траже по конкурсу.
Контролу наменског коришћења додељених средстава врше запослени у
“Агроразвоју-ваљевске долине“ доо Ваљево
Корисник подстицаја је у обавези да омогући члановима комисије
предмет инвестиције.

увид у

У случају ненаменског коришћења додељених средстава, корисници средстава
су у обавези да их у целости врате.
3. УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА:
I. МЕРЕ ДИРЕКТНИХ ПЛАЋАЊА
 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
Члан 16.

Средства за ову намену користе се за регрес за вештачко осемењавање
регистрованим пољопривредним газдинствима која имају уматичена и
неуматичена грла крава. Град Ваљево код изабране ветеринарске станице која
ће вршити услугу вештачког осемењавања финансира инвестицију у целокупном
износу.
Право на коришћење подстицајних средстава за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање) имају регистрована пољопривредна газдинства са
активним статусом у текућој години, која пољопривредну активност обављају на
територији града Ваљева и имају уматичена и неуматичена грла.
Шифра
инвестиције
100.1.1

Назив инвестиције
Регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање)
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Интезитет помоћи
100%

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

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 уматичених грла)

II. МЕРЕ КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ
 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите
Члан 17.
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 путем јавне набавке 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 100.000,00 до 200.000,00 динара.
Одобрење и расподелу кредита врши пословна банка према кредитној
способности клијента, коју она утврђује.
Право на коришћење подстицајних средстава за кредитну подршку имају
регистрована пољопривредна газдинства са активним статусом у текућој години,
која пољопривредну активност обављају на територији града Ваљева.

Шифра
инвестиције

100.2.1

КРЕДИТНА ПОДРШКА
Мера подршке/ инвестиција

Интезитет помоћи

Суфинансирање камата за
пољопривредне кредите

100%
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Уз захтев за одобрење кредита, корисник је обавезан да достави
документацију:
-

следећу

Фотокопију личне карте носиоца газдинства
Потврду да је измирио све своје доспеле 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).

III. МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
А.
ИНВЕСТИЦИЈЕ
У
ФИЗИЧКУ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

ИМОВИНУ

СРЕДСТВА

Укупна планирана средства за ову намену у овој години износе 17.400.000,00
динара, која ће се расподелити као подстицаји за инвестиције у пољопривреди
за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, и то на
следећи начин:
1. Сектор млеко
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница
млечних раса или сименталског говечета

101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување
млека на фарми, укључујући све
елементе, материјале и инсталације
101.1.4. 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
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Интезитет помоћи
40% од вредности,
највише до 5 јуница,
а максимално до
80.000 динара по
јуници, а до 300.000
динара по држаоцу
40% од вредности,
максимално до
50.000 динара

30% од вредности,
максимално до
150.000 динара

транспорт чврстог стајњака, укључујући и
пратећу опрему за полутечни и течни
стајњак)
101.1.5. 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)

101.1.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и
торови за усмеравање и обуздавање
животиња
101.1.7. Опрема за третман папака
101.1.8. Опрема за фиксне ограде и електричне
ограде за пашњаке/ливаде
101.1.9. Машине за примарну обраду земљишта
101.1.10. Машине за допунску обраду земљишта
101.1.11. Машине за ђубрење земљишта
101.1.12. Машине за сетву
101.1.13. Машине за заштиту биља
101.1.14. Машине за убирање односно скидање
усева
9

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

101.1.15. Машине за транспорт
101.1.17. Машине и опрема за наводњавање усева

30% од вредности,
максимално до
200.000 динара
50% од вредности,
максимално до
200.000 динара

2. Сектор месо
Шифра
Интезитет помоћи
Назив инвестиције
инвестиције
101.2.3. 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
30% од вредности,
резервоара; сепаратори за полутечни и
максимално до
течни стајњак; машине за пуњење течног
150.000 динара
стајњака; специјализована опрема за
транспорт чврстог стајњака, полутечног и
течног стајњака, резервоари за течни
стајњак, специјализоване приколице за
транспорт чврстог/полутечног/течног
стајњака, са одговарајућом опремом),
укључујући и пратећу опрему за
полутечни и течни стајњак)
101.2.5. Машине и опрема за складиштење и
припрему сточне хране, за храњење и
појење животиња (млинови и
40% од вредности,
блендери/мешалице за припрему сточне
максимално до
хране; опрема и дозатори за
300.000 динара
концентровану сточну храну;
екстрактори; транспортери; микс
приколице и дозатори за кабасту сточну
храну; хранилице; појилице; балери;
омотачи бала и комбајни за сточну храну;
превртачи сена, итд.)
101.2.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и 30% од вредности,
максимално до
торови за усмеравање и обуздавање
30.000 динара
животиња
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101.2.7. Опрема за третман папака
101.2.9. Опрема за фиксне ограде и електричне
ограде за пашњаке/ливаде
101.2.10. Машине за примарну обраду земљишта
101.2.11. Машине за допунску обраду земљишта
101.2.12. Машине за ђубрење земљишта
101.2.13. Машине за сетву
101.2.14. Машине за заштиту биља
101.2.15. Машине за убирање односно скидање
усева
101.2.16. Машине за транспорт
101.2.18. Машине и опрема за наводњавање усева

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,
максимално до
200.000 динара
40% од вредности,
максимално до
200.000 динара
40% од вредности,
максимално до
200.000 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

3. Сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
101.4.1. Подизање нових или обнављање
постојећих (крчење и подизање)
вишегодишњих засада воћака, хмеља и
винове лозе
101.4.2. Подизање и опремање пластеника за
11

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

101.4.3.

101.4.6.

101.4.7.

101.4.8.

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)

101.4.9. Набавка опреме и уређаја за системе за
хидропоничну производњу при
производњи у заштићеном простору
101.4.10. Набавка опреме и уређаја за заштиту
биља и стерилизацију земљишта и
супстрата при производњи у заштићеном
простору
101.4.11. Набавка опреме за обогаћивање угљендиоксидом (ткз. ђубрење угљен
диоксидом при производњи у
заштићеном простору)
101.4.13. Набавка опреме-линија за чишћење и
прање производа
101.4.14. Набавка опреме-линија за бербу,
сортирање и калибрирање производа
101.4.15. Набавка опреме-линија за паковање и
обележавање производа
101.4.16. Набавка опреме за орезивање,
дробљење, сечење и уклањање остатака
након резидбе воћних врста
101.4.17. Опрема за вентилацију и опрема за
принудну вентилацију
101.4.18. Опрема/механизација за заштиту од
12

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
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,

мраза
101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта
101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта
101.4.21. Машине за ђубрење земљишта
101.4.22. Машине за сетву
101.4.23. Машине за садњу
101.4.24. Машине за заштиту биља
101.4.25. Машине за убирање односно скидање
усева
101.4.26. Машине за транспорт
101.4.28. Машине, уређаји и опрема за
наводњавање усева

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
200.000 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

4. Сектор остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
101.5.1. Машине за примарну обраду земљишта
101.5.2. Машине за допунску обраду земљишта
101.5.3. Машине за ђубрење земљишта
101.5.4. Машине за сетву
13

Интезитет помоћи
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,

101.5.5. Машине за садњу
101.5.6. Машине за заштиту биља
101.5.7. Машине за убирање односно скидање
усева
101.5.8. Машине за транспорт
101.5.10. 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

5. Сектор пчеларства
Шифра

Назив инвестиције

Интезитет помоћи

инвестиције
101.5.1.

Набавка нових пчелињих друштава

101.5.2.

Набавка опреме за пчеларство (кошнице
и центрифуге)

101.5.3.

Набавка
возила
и
приколица
транспорт пчелињих друштава

за

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

Члан 18.
Да би остварио право на подстицајна средства за инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава, као што је приказано у табели изнад,
корисник мора испуњавати следеће специфичне критеријуме:
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Сектор Млеко
–

Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ 1 - 19 млечних крава;

–

У случају набавке нових машина и опреме за наводњавање, поседују у
свом власништву, односно у власништву члана РПГ максимално 100
млечних крава;

–

У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају
инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана
РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних раса, односно
10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза.

–

корисник доставља педигре (фотокопију) или матични лист за свако грло
које је предмет мере.

Сектор меса
–

У Регистру објеката (у складу са Правилником о регистрацији, односно
одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња- Службени
гласник РС, 36-2017) имају регистроване објекте са капацитетима за
тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла приплодних
оваца/коза и/или мање од 30 приплодних крмача и/или мање од 100
товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу.

–

У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња, на
крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву
члана РПГ: 3-100 грла квалитетних приплодних говеда товних раса, или
10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла
квалитетних приплодних крмача.

–

Сектор производње
прихватљивости

–

Kорисник доставља педигре (фотокопију) или матични лист за свако грло
које је предмет мере.

комзумни

јаја нема

специфичних

критеријума

Сектор производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа прихватљиви
корисници треба да:
–

Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа
другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе.

15

–

У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и
подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака и винове
лозе, имају, на крају инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и
хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе

–

Имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на
отвореном простору

Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)
–

Пољопривредна газдинства која имају имају мање од 50 ха земљишта под
осталим усевима.

–

За инвестиције за набавку
машина и опреме за наводњавање
прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају мање од
100 ха земљишта под осталим усевима.

Сектор пчеларства
–

У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају
кошница.

5-500

Члан 19.
Да би остварио право на подстицајна средства за инвестицију 101.1.1. корисник
мора да набави квалитетну уматичену приплодну јуницу.
Потребан документација
Поред уредно попуњеног Захтев за коришћење подстицајних средстава и
достављања доказа прописаних чланом 8. овог правилника, потребно је
доставити и:
-

Уверење о пореклу, оверен матични лист или педигре. За грла набављена
ван Колубарског округа обавезан је педигре
Купопродајни уговор
Уверење о здравственом стању квалитетне приплодне јунице која је
предмет набавке
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-

Уверење о утврђеној стеоности грла оверено од стране надлежног
ветринара потврда о В.О.( најмања стеоност грла које је предмет набавке
је 3 месеца)
Пасош (фотокопију) са свако грло које је предмет субвенције

Посебни додатни критеријуми:
-

оверена изјава корисника да купљена грла неће бити отуђена у периоду
од 3 године од тренутка добијања подстицаја.

Члан 20.
Право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.3. корисник има за набавку:
-

апарата за мужу ( покретни, полупокретни) као и пратеће опреме која је
везана за апарате (са свим елементима материјалом и монтажом)
Млеководи и опрема за хлађење и складиштење млека на
пољопривредном газдинству – Лактофриз (са свим елементима
материјалом и монтажом)

Посебни додатни критеријуми:
-

оверена изјава корисника да купљена опрема неће бити отуђена у
периоду од 3 године од тренутка добијања подстицаја.
Члан 21.

Право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.4. и 101.2.3. корисник има
за набавку:
-

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)

Посебни додатни критеријуми:
-

оверена изјава корисника да купљене машине и опрема неће бити
отуђена у периоду од 3 године од тренутка добијања подстицаја.

17

Члан 22.
Право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.5. и 101.2.5. корисник има
за набавку:
-

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)

Посебни додатни критеријуми:
-

оверена изјава корисника да купљена опрема и механизација неће бити
отуђена у периоду од 3 године од тренутка добијања подстицаја.
Члан 23.

Право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.6. и 101.2.6. корисник има
за набавку:
-

Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и
обуздавање животиња.

Посебни додатни критеријуми:
-

оверена изјава корисника да купљена опрема неће бити отуђена у
периоду од 3 године од тренутка добијања подстицаја.
Члан 24.

Право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.7. и 101.2.7 корисник има за
набавку
- Опреме за третман папака
Посебни додатни критеријуми:
-

оверена изјава корисника да купљена опрема неће бити отуђена у
периоду од 3 године од тренутка добијања подстицаја.
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Члан 25.
Право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.8. и 101.2.9 корисник има за
набавку:
-

Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде.

Посебни додатни критеријуми:
-

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

Члан 26.
Право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.9.; 101.1.10.; 101.1.11.;
101.1.12; 101.1.13.; 101.1.14.; 101.1.15; 101.1.17.; 101.2.10.; 101.2.11.; 101.2.12;
101.2.13.; 101.2.14.; 101.2.16; 101.1.18.; 101.4.19.; 101.4.20.; 101.4.21; 101.4.22.;
101.4.23.; 101.4.24; 101.4.25.; 101.4.26.; 101.4.28.; 101.5.1; 101.5.2.; 101.5.3.;
101.5.4; 101.5.5.; 101.5.6.; 101.5.7.; 101.5.8; 101.5.10.; корисник има за набавку:
-

трактора за ратарску и воћарску производњу
риголера
плугова
тањирача
дрљача
подривача
култиватор
фреза-тракторска
прецизних машина за сетву
машина за расађивање расада
расипача минералног ђубрива
висококвалитетних прскалица или атомизера
тракторска приколица
тракторска косачица
самоходна косачица
комбајн за жетву и бербу
прикључне машине за жетву и бербу
машине и опрема за наводњавање усева (пумпе, цеви, каце и др)
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Посебни додатни критеријуми:
-

да је корисник опрему и механизацију купио у текућој години, лизинг се
искључује.
оверена изјава корисника да купљена машина и опрема неће бити
отуђена у периоду од 3 године од тренутка добијања подстицаја.
Члан 27.

Право на подстицајна средства за инвестицију 101.4.1. корисник има за набавку:
-

Садница за подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих
засада воћака, хмеља и винове лозе

Да би остварио право на подстицајна средства за инвестицију 101.4.1. уз захтев
за коришћење ових подстицајних средстава поред доказа прописаних чланом 8.
овог правилника корисник мора да достави и:
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
уверење 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,

-

оверена изјава корисника да купљена саднице и подигнути воћњак неће
бити отуђен у периоду од 3 године од тренутка добијања подстицаја,
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-

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.
Члан 28.

Право на подстицајна средства за инвестицију 101.4.2. корисник има 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

Посебни додатни критеријуми подстицаја за изградњу пластеника се односи
искључиво на нове објекте изграђене искључиво од новог материјала и то:
-

-

конструкцију за објекте заштићеног простора покривеног
пластиком односно фолијом (алуминијумска, подцинковано челична,
челична и пластична);
вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објекта заштићеног
простора – пластеник,
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-

Фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте,
мреже за сенчење објекта,
у новом пластенику мора бити заснована производња након подизања
пластеника,
пластеник мора бити подигнут на земљишту корисника
пластеник може бити подигнут и на земљишту узетом у закуп на период од
минимално од 3 године,
да производњу врши по стандардним технологијама у
складу са
савременом стручном праксом.
оверена изјава корисника да купљена опрема неће бити отуђена у
периоду од 3 године од тренутка добијања подстицаја.
Члан 29.

Право на подстицајна средства за инвестицију 101.4.3. и 101.4.18 корисник има
за:
-

Подизање, набавка и опремање система противградне заштите
у
воћњацима и вишегодишњим засадима (стубови, сидра, сајле, жица, капе,
затеге, копче, мрежа)

-

Опрема/механизација за заштиту од мраза

Посебни додатни критеријуми:
-

Оверена изјава корисника да опрема неће бити отуђена у периоду од 3
године од тренутка добијања подстицаја.
Члан 30.

Право на подстицајна средства за инвестицију 101.4.6.; 101.4.7; 101.4.9;
101.4.10; 101.4.11; 101.4.17; корисник има за:
-

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 системе за хидропоничну производњу при
производњи у заштићеном простору
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-

Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и
супстрата при производњи у заштићеном простору

-

Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. ђубрење угљен
диоксидом при производњи у заштићеном простору)

-

Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију

Посебни додатни критеријуми:
-

Оверена изјава корисника да опрема и уређаји неће бити отуђена у
периоду од 3 године од тренутка добијања подстицаја.
Члан 31.

Право на подстицајна средства за инвестицију 101.4.13.; 101.4.14; 101.4.15;
корисник има за:
-

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

Посебни додатни критеријуми:
-

Оверена изјава корисника да опрема неће бити отуђена у периоду од 3
године од тренутка добијања подстицаја.
Члан 32.

Право на подстицајна средства за инвестицију 101.4.8.; корисник има за:
-

Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)

Посебни додатни критеријуми:
-

Оверена изјава корисника да опрема, неће бити отуђени у периоду од 3
године од тренутка добијања подстицаја.

Члан 33.
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Право на подстицајна средства за инвестиције 101.6.1.; 101.6.2.; 101.6.3.;
корисник има за набавку:
-

набавка нових пчелињих друштава
кошнице
центрифуге
електрични отклапач саћа
каде за отклапање саћа
електричне пумпе и пунилице за мед
топионици за восак
електрични декристализатор
аутоматски сто за паковање меда
канте и бурад за мед
цистерне за мед
сушара за полен
стресач пчела
набавка атестираних возила и приколица за транспорт пчелињих
друштава.

Посебни додатни критеријуми:
-

оверена изјава корисника да купљена опрема и механизација неће бити
отуђена у периоду од 3 године од тренутка добијања подстицаја
Члан 34.

Б. Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде
Укупна планирана средства у износу од 4.000.000,00 динара за ову намену у овој
години ће се расподелити за Успостављање и јачање удружења у области
пољопривреде - у износу од 100 %, а максимални износ је 1.000.000,00
динара.
Право на подстицајна средства за инвестицију 102 имају удружења, задруге
из области пољопривреде и друге асоцијације пољопривредних
произвођача за набавку:
-

израде пројектно техничке документације за изградњу и адаптација
објеката за прикупљање, обраду, прераду, паковање, и складиштење
примарних пољопривредних производа сточарске и воћарске производње,
изградњу и адаптација објеката за прикупљање, обраду, прераду,
паковање, и складиштење примарних пољопривредних производа
сточарске и воћарске производње укључујући инсталацију опреме,
Опрема за хлађење и расхлађивање производа,
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-

Изградња капацитета и опрема за сушење воћа,
Изградња система за наводњавање укључујући
микроакумулације,
бушење бунара, уређење водозахвата са пратећом опремом,
Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање)
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе,
Опрема за обраду, прераду, паковање примарних пољопривредних
производа сточарске и воћарске производње,
Трошкови сертификације органске производње

Право на коришћење бесповратних средстава имају удружења, задруге из
области пољопривреде и друге асоцијације пољопривредних произвођача
којe испуњавају следеће услове:
1. Да су поднели попуњен пријавни формулар (Прилог 1) 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 2019.
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 регистриване пре 1. јануара 2019. године)
9. Да поднесу предрачуне за предмет инвестиције.
10. Место и реализација инвестиције мора бити на територији града Ваљева.
11. 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;
12. Спровођење прихватљивих активности не сме започети пре подношења
захтева за подршку.
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ПОДСТИЦАЈИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА
У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Подстицаји -Интезитет помоћи
Шифра
инвестиције

102

Мера подршке/ инвестиција

Успостављање
удружења
у
пољопривреде

и

јачање
области

Максималан
Максимално у
износ од
апсолутном
вредности
износу у
инвестиције у %
динарима
100%

1.000.000,00

Документација која се обавезно доставља приликом подношења захтева:
1. Правилно попуњен пријавни формулар, печатиран и потписан - Образац
пријаве.
2. Извод из Агенције за привредне регистре.
3. Потписана и оверена изјава законског заступника да за за исте намене
нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике
Србије, донаторских организација.
4. Оснивачки акт (оригинал или оверена фотокопија).
5. Годишњи финансијски извештаји за 2017. и 2018. 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 2018. године.
7. Оригинал потврде надлежног органа локалне самоуправе да су измирине
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 текући рачун подносиоца није у блокади oд 01.јануара 2019.
године – издата након објављивања конкурса.
10. Потврда Агенције за привредне регистре или надлежног суда да над
подносиоцем захтева није покренут стечајни поступак или поступак
ликвидације, издата након објављивања конкурса.
11. Број Текући рачун подносиоца захтева код пословне банке са картоном
депонованог потписа.
12. Предрачуне за предмет инвестиције из пријаве.
13. Списак запослених са копијама М-образаца овереним потписом законског
заступника и печатом.

26

Члан 35.
В. Одрживо коришћење пољопривредног земљишта
Укупна планирана средства за ову намену у овој години у износу од 5.750.000,00
динара, ће се расподелити као подстицаји за очување и унапређење животне
средине и природних ресурса. Град Ваљево финансира инвестиције за
унапређену примену добре пољопривредне праксе ( агро-мелиоративне мере) у
износу од 100 %, и то за:
1. Набавка средстава за агромелоративну меру –калцификације (креч или
друга средства за ову намену), максимално до 5.000.000,00 динара.
Агроразвој-ваљевске долине расписује јавну набавку за избор најбољег
понуђача тј. понуђача са најнижом ценом.
2. Набавка услуге узроковање земљишта и Агрохемијске анализе са
препорукама поправке земљишта и препорученим количинама
калцификације креча или другог средства за ову намену, у максималном
износу од 500.000,00 динара. Агроразвој-ваљевске долине доо Ваљево,
потписује уговор о реализацији ове услуге са Пољопривредном
саветодавном и стручном службом Ваљево.
3. Набавке услуге узорковања и анализе земљишта на основу Н-мин методе,
са препорукама поправке земљишта, максимално до 250.000,00 динара.
Агроразвој-ваљевске долине доо Ваљево, потписује уговор о реализацији
ове услуге са Пољопривредном саветодавном и стручном службом
Ваљево.
Уз захтев за коришћење подстицаја 201.1.3 корисник односно подносилац 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
потврду о регистрацији пољопривредног газдинства (активан статус),
извод о биљној производњи из Трезора
потврду да је измирио све своје доспеле пореске обавезе према граду
Ваљеву –за кориснике средстава за агромелоративну меру калцификације
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ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
Подстицаји - интезитет помоћи
Шифра
инвестиције

Максималан
Максимално у
износ од
апсолутном
вредности
износу у
инвестиције у %
динарима

Мера подршке/ инвестиција

201.1.3.

Унапређена примена добре
пољопривредне праксе
( агро-мелиоративне мере)

100%

5.000.000,00

Члан 36.
Г. Одрживо коришћење шумских ресурса
Укупна планирана средства за ову намену у овој години у износу од 1.000.000,00
динара ће се расподелити као подстицаји за очување и унапређење животне
средине и природних ресурса. Град Ваљево ће финансирати инвестиције за
развој шумских подручија и унапређење исплативости газдовања шумама и
изградњу шумске инфраструктуре са циљем повећања доступности и
ефикасности коришћења шумских ресурса у интезитету од 100 %.

Шифра
инвестиције

201.2.1

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
Мера подршке/
инвестиција

Прихватљиви трошкови

Развој шумских подручја и
унапређење исплативости
газдовања шумама
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Прво
пошумљавање
пољопривредног земљишта и
одржавање
до
дванаесте
године;
Успостављање пољопривредношумских
система
претварањем/конверзијом
постојећих шума или шумског
земљишта:
трошкови
сече
дрвећа, прореда, орезивања и

201.2.3
Подршка изградњи шумске 
инфраструктуре са циљем 
повећања доступности и
ефикасности коришћења
шумских ресурса

заштита стабала од животиња
на испаши ако је могуће;
Изградња шумских влака
Обелезавање шуме огласним
таблама

Корисник ових средстава је „Агроразвој-ваљевске долине“ доо Ваљево који ће
ова средства користити у складу са „Основом за газдавањем шумом града
Ваљева 2018. – 2029. година“ и „Програмом газдовања шумом града Ваљева у
2019. години“.
ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
Подстицаји -Интезитет
помоћи

Шифра
инвестиције

Максималан
износ од
вредности
инвестиције
у%

Максимално у
апсолутном
износу у
динарима

Развој шумских подручја и
унапређење исплативости
газдовања шумама

100%

700.000,00

Подршка изградњи шумске
инфраструктуре са циљем
повећања доступности и
ефикасности коришћења
шумских ресурса

100%

300.000,00

Мера подршке/ инвестиција

201.2.1.

201.2.3.
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Члан 37.
Г. Органска производња
Укупна планирана средства за ову намену у овој години у износу од 1.500.000,00
динара, ће се расподелити као подстицаји за очување и унапређење животне
средине и природних ресурса. Град Ваљево финансира интензитетом помоћи
инвестиције за садни семенски материјал дозвољен за употребу у органској
производњи у вредности од 50% а максималан износ је 300.000,00 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 300.000,00 динара.
ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
Подстицаји -Интезитет
помоћи

Шифра
инвестиције
Мера подршке/ инвестиција

Максималан Максимално
износ од
у
вредности
апсолутном
инвестиције у
износу у
%
динарима

201.3.1.

Садни и семенски материјал
дозвољен за употребу у органској
производњи

50%

300.000,00

201.3.2.

Контрола и сертификација

50%

80.000,00

201.3.4.

Друге инвестиције које се односе
на органску производњу а део су
свих свих осталих мера руралног
развоја

50%

300.000,00

Потребни додатни критеријуми:
Да је са овлашћеном контролном организацијом закључен уговор о
вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за
годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја.
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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.
Уз захтев за коришћење подстицајних средстава 201.3.1; 201.3.2. и 201.2.4.
поред доказа прописаних чланом 8. овог правилника подноси се и:
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.
Члан 38.
Ђ. Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре
Укупна планирана средства за ову намену у овој години ће се расподелити као
подстицаји за диверзификацију доходка и унапређење квалитета живота у
руралним подручијима. Град Ваљево ће финансирати инвестиције за израду и
ревизију пројектне и планске документације за развој општина и насеља у
руралним подручијима кроз Студију могућности гајења лековитог и
ароматичног биља на руралном подручију града Ваљева у интезитету од
100% у максималном износ до 600.000,00 динара.

Шифра
инвестиције

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ДОХОДКА И
УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ
ПОДРУЧИЈИМА
Мера подршке/ инвестиција

Прихватљиви трошкови


301.1.

Инвестиције у израду и ревизију
пројектне и планске документације
за развој општина и насеља у
руралним подручијима

Студијскоистраживачки радови,
програми и пројекти од
значаја за јединицу
локалне самоуправе и
за Републику Србију;

Привредни субјект који понуди најнижу цену и буде изабран за израду Студију
могућности гајења лековитог и ароматичног биља на руралном подручију
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града Ваљева, мора имати статус правног лица и да поседује лиценце за
израду ове пројектне документације.
ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
Подстицаји -Интезитет
помоћи

Шифра
инвестиције
Мера подршке/ инвестиција

301.1.

Инвестиције
у
израду
и
ревизију пројектне и планске
документације
за
развој
општина и насеља у руралним
подручијима

Максималан
Максимално у
износ од
апсолутном
вредности
износу у
инвестиције у
динарима
%

100%

600.000,00

IV. ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ
Члан 39.
А. Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања
одгајивачких циљева у сточарству
Укупна планирана средства за ову намену биће реализована као посебни
подстицаји а град Ваљево ће суфинансирти трошкови у интезитету од 100%, а
максимално 1.500.000,00 динара.
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.
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Шифра

Назив инвестиције

Интезитет помоћи

инвести
ције

401.

100 % по уматиченом
Подстицаји за спровођење одгајивачких грлу за трошкове
програма, ради остваривања одгајивачких синхронизације
циљева у сточарству
еструса код оваца, а у
интезитету до 50% од
броја грла у
власништву газдинства
а максимално до 20
грла по газдинству

Привредно друштво „Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево ће расписати јавни
позив за одабир најповољније ветеринарске станице која ће реализовати
сихронизацију еструса код оваца на терену.
Да би остварио право на подстицајна средства за инвестицију 401. уз захтев за
коришћење ових подстицајних средстава поред доказа прописаних чланом 8.
овог правилника корисник односно подносилац мора да достави и
-

Потврду основне одгајивачке организације код које је регистрован о броју
уматичених оваца;
Члан 40.

Б. Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и
руралном развоју
Укупна планирана средства за ову намену у овој години ће се расподелити као
посебни подстицаји. Овом мером ће се омогућити пољопривредним
произвођачима стицање неопходних знања и вештина како би обезбедили
врхунски квалитет у производњи који је неопходан да би могли да постигну
конкурентност неопходну за пласирање производа а посебно за извоз у ЕУ.
Овом мером ће се финансирати информативне активности: сајмови, изложбе,
манифестације, студијска путовања у интезитету од 100% предвиђени износ је
2.693.200,00 динара.
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Шифра
инвестиције

ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ
Мера подршке/ инвестиција

Прихватљиви трошкови

Трошкови материјала и услуга
за организацију и реализацију
културних манифестација,
изложби и промоција
пољопривреде и руралног
развоја локалне самоуправе;

402.1.

Трошкови организације и
реализације студијских
путовања ради стицања знања
и вештина и упознавања са
новим технологијама у области
пољопривреде и руралног
развоја - могу укључивати
трошкове организације,
путовања, смештаја и дневница
учесника;

Информативне активности:
сајмови, изложбе, манифестације,
Трошкови организованих
студијска путовања

посета пољопривредних
поризвођача сајмовима
пољопирвреде у земљи и
иностранству - могу укључивати
трошкове организације,
путовања, смештаја и дневница
учесника;
Трошкови организовања
студијских посета удружењима
и задругама у области
проширења знања и
повезивања на тему
пољопривреде и руралног
развоја - могу укључивати
трошкове организације,
путовања, смештаја и дневница
учесника

402.2.

Стручно оспособљавање и
активности стицања вештина и
показне активности
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Трошкови настали стручним
оспособљавањем (трошак
рада, материјала и услуга);
Стручно оспособљавање и
активности за стицање вештина
могу укључивати трошкове за
курсеве, радионице и обуке, а
такође, могу покривати кратке
размене у управљању

пољопривредним газднством и
шумама, као и посете
пољопривредним и шумарским
газдинствима, али не укључује
курсеве обуке који чине део
уобичајених образовних
програма или система на нивоу
средње школе или на вишем
степену;

Ове мере спроводи привредно друштво „Агроразвој Ваљевске долине“ доо
Ваљево израдом промотивних брошура,
организовањем изложбе оваца,
припремом и посетом пољопривредних произвођача сајму пољопривреде у
Новом Саду као и студијско путовање у иностранство по трошковнику који усваја
Комисија за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.
Корисници ових мера а посебно за посету сајмова и студијска путовања морају
имати пољопривредну производњу на територији града Ваљева.
Мером Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне
активности желимо да погнемо пољопривредним призвођачима у подизању
засада воћа, а којима су одобрени подстицаји за саднице, тако што ћемо
ангажовати Пољопривредну стручну службу која ће пре подизања засада
урадити анализу земљишта, дати препоруке за поправку земљишта, испратити
подизање засада и након тога направити извештај за свако пољопривредно
газдинство које је било предмет субвенције за подизање засада воћа и
доставити га Комисији и Привредном друштву „Агроразвој Ваљевске долине“.
Након тога Пољопривредна стручна служба је у обавези да одржи предавања у
вези неговања и заштите засада као и показне активности у вези орезивања
воћа.
Привредно друштво „Агроразвој Ваљевске долине“ ближе уговором регулише
права и обавезе са пољопривредном стручном службом.
Члан 41.
Средства добијена по спроведеном конкурсу, морају се реализовати до 15.12
текуће године.
Члан 42.
Носилац пољопривредног газдинства може конкурисати на више мера у току
једне године, максимални износ средстава који се може исплатити по једном
пољопривредном газдинству у току године је 300.000,00 динара.
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Члан 43.
„Агроразвој-ваљевске долине“ доо Ваљево, је у обавези да до 01.03.2020.
године, на прописаном обрасцу, поднесе извештај о утрошеним средствима
опредељеним по конкурсу, Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
Члан 44.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о
критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у
пољопривреди број 110-8/18-02 од 16.03.2018. године(Сл. гласник града Ваљева
02/2018)
Члан 45.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику града Ваљева“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број 40-133/19-02

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Милорад Илић

36

