Председник општине Горњи Милановац Милисав Мирковић, на основу Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Горњи Милановац за 2015. годину, расписује
КОНКУРС
за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди
I.
Расписује се конкурс за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди за
2015. годину (у даљем тексту: Конкурс), у укупном износу од 13.950.000,00 динара, за
следеће инвестиције:
Шифра
инвестиције

101.1.1.

101.1.4.

101.1.7.

101.1.8.

101.1.10.

101.2.1.

101.2.4.

Интезитет
помоћи
30%
од вредности,
највише
Набавка квалитетних приплодних јуница
до 5 јуница,
млечних раса или сименталског говечета
а максимално
до 60.000 динара
по јуници
40%
од вредности,
Изградња објеката за складиштење/чување млека
максимално
60.000 динара
30%
Механизација/опрема за манипулацију, одлагање
од вредности,
и апликацију стајњака
максимално
150.000 динара
40%
Набавка опреме за мужу или затворених система
од вредности,
за мужу у слободном и везаном систему држања
максимално
40.000 динара
30%
од вредности,
Набавка опреме за хлађење и складиштење млека
максимално
50.000 динара
30%
од вредности,
највише до 10
Набавка квалитетних говеда,
грла,
оваца, коза и свиња товних раса
а максимално
до 6.000 динара
по грлу
Набавка опреме и механизације припрему,
40%
руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте од вредности,
сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа,
максимално
итд), електричне ограде и термо - појилице
150.000 динара
Назив инвестиције

101.3.1.

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

50%
од вредности,
максималнo
120.000 динара

101.3.2.

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

30%
од вредности,
максимално
300.000 динара

101.3.3.

101.3.4.

Набака механизације и опреме за сетву, садњу,
заштиту биља и наводњавање/одводњавање за
воћарску и виноградарску производњу, производњу
садног материјала и повртарску производњу
(укључујући и производњу расада и цвећарство) на
отвореном пољу; набавка механизације за воћарсковиноградарску 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)
Изградња стакленика и набавка опреме и/или
материјала за повртарску производњу и производњу
јагодастог воћа, као и расадничку производњу и
цвећарство у заштићеном и полузаштићеном
простору (набавка конструкција за пластенике и
стакленике, високо квалитетних вишегодишњих,
вишеслојних фолија за пластенике, система за
загревање пластеника, система за вештачко
осветљавање, система за наводњавање/одводњавање
и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за
производњу расада) за пластенике и стакленике

101.4.1.

Набавка трактора за ратарску производњу

101.4.2.

Набавка комбајна за жетву и бербу

101.4.3.

Набавка прикључних машина за жетву и бербу

40%
од вредности,
максимално
250.000 динара

50%
од вредности,
максимално
60.000 динара

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

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

201.2.3.

Улагања у шумарске технологије и у прераду,
у мобилизацију и у пласирање шумских
производа на тржиште

40%
од вредности,
максимално
200.000 динара
40%
од вредности,
максимално
200.000 динара
40%
од вредности,
максимално
200.000 динара
50%
од вредности,
максимално
50.000 динара
50%
од вредности,
максимално
80.000 динара
40%
од вредности,
максимално
50.000 динара
60%
од вредности,
максимално
80.000 динара

II.
Захтев за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2015. годину
(у даљем тексту: Захтев) за инвестиције из тачке I. могу поднети регистрована
пољопривредна газдинства са територије општине Горњи Милановац која су у
активном статусу у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних
газдинстава и обнови регистрације.
Захтеви за доделу подстицајних средстава подносе се на обрасцима који су одштампани
за ову намену и исти се могу преузети на писарници и месним канцеларијама општине
Горњи Милановац. Предмет субвенције је набавка искључиво нове опреме или
механизације (инвестиције).
Уз Захтев, Подносилац захтева је обавезан да достави следећу документацију:
1. копију потврде о активном статусу пољопривредног газдинстава,
2. уверење о пребивалишту на територији општине Горњи Милановац и доказ да
има у својини или закупу пољопривредно земљиште на територији општине
Горњи Милановац (закуп мора бити на период од најмање 10 година),
3. изјаву да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја,

4. потврду да је корисник подстицајних средстава измирио све своје доспеле
обавезе према Општини Горњи Милановац,
5. изјаву да најмање 5 година неће отуђити предмет инвестиције и да ће у том
периоду предмет наменски користи,
6. корисник доставља доказ о извршеном плаћању и набавци предмета субвенције,
које мора бити извршено у периоду од 01.06.2014. године до дана подношења
захтева, и то:
1) копију рачуна (фактура) која гласи на име и извод или налог за плаћање
оверен од стране банке ако је плаћање извршено безготовински, или
2) копију рачуна (фактура) која гласи на име и фискални исечак ако је плаћање
извршено готовински,
7. за инвестиције 101.1.1. и 101.2.1. корисник доставља:
1) педигре (фотокопију) са свако грло које је предмет субвенције,
2) пасош (фотокопију) са свако грло које је предмет субвенције,
8. копију личне карте и картице текућег рачуна.
III.
По одобрењу поднетог захтева, а пре исплате подстицајних средстава, подносилац
захтева закључиће са општином Горњи Милановац уговор којим се дефинишу сва
међусобна права и обавезе. Конкурс остаје отворен до утрошка планираних средстава а
најкасније до 15. децембра 2015. године.
Право на подстицајна средства може се остварити само по једном основу (ставци). Све
информације у вези са конкурсом могу се добити у просторијама општинске управе
општине Горњи Милановац или путем телефона 032/515-0071.
Број: 1-320-100/15
У Горњем Милановцу,
29. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић

