На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14; 103/15 и 101/16), Одлуке о Буџету града
Ваљева за 2021 годину ("Службени гласник града Ваљева" бр. 24/2020), Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град
Ваљево за 2021. годину („Службени гласник града Ваљева“ бр. 5/2021), и члана 6.
Правилника о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава
у пољопривреди („Службени гласник града Ваљева“ бр. 5/2021), „Агроразвоја-ваљевске
долине“ доо Ваљево дана 10.06.2021. године расписује:

КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАДА ВАЉЕВО ЗА 2021.
ГОДИНУ
Овим Конкурсом утврђују се услови и начин коришћења средстава Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град
Ваљево у 2021. години.
Мера подршке за коју се може остварити подстицај је:
I. 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. Град Ваљево код изабране ветеринарске станице
финансира интензитет помоћи инвестиције у износу од 100%.
Укупна планирана средства за ову намену у 2021. години износе 6.000.000,00
динара.
1.2.

Услови за остваривање права и подношење пријава
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.
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 (за уматичена грла);
- Пасош за грло или оверена потврда надлежног ветеринара о броју грла (за
неуматичена грла).

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Овај конкурс
се објављује на
интернет презентацији „Агроразвоја-ваљевске
долине“ доо Ваљево www.agrorazvoj.rs, интернет презентацији града Ваљева,
www.valjevo.org.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“ доо Ваљево Ваљево
www.agrorazvoj.rs.
Све додатне информације могу се добити лично у пословним просторијама
„Агроразвој – ваљевске долине“ доо Ваљево, др. Пантића 114 (први спрат), телефоном
на бројеве 014/221-088 или мејлом на kuzmanovic.dragutin@gmail.com
Предаја документације по овом конкурсу ће почети од четвртка 10.06.2021.
године од 8 часова и траја ће до 01.12.2021. године односно до утрошка средстава
предвиђених за ову намену.
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