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
пољопривредним удружењима
I
Расписује се конкурс за доделу подстицајних средстава намењених пољоприврединим
удружењима за 2015. годину (у даљем тексту: Конкурс), у укупном износу од
200.000,00 динара, за следеће инвестиције:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

305.1.

Стручно оспособљавање и активности стицања
вештина и показане активности

305.2.

Информативне активности: сајмови, манифестације,
студијска путовања

Интезитет
помоћи
50% од
вредности,
максимално
50.000 динара
50% од
вредности,
максимално
50.000 динара

II
Захтев за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2015. годину (у
даљем тексту: Захтев) за инвестиције из тачке I могу користити удружења у области
пољопривреде са седиштем на територији општине Горњи Милановац која су
регистрована у складу са законом.
Удружење мора имати статус правног лица са седиштем на територији општине Горњи
Милановац и мора бити основано у складу са прописима којим је уређено оснивање
удружeња и исто мора бити уписано у прописани регистар.
Удружење мора имати усвојен годишњи план рада.
Корисник доставља доказ о предмету субвенције које мора мора бити извршено у
периоду од 01.01.2015. године, до дана подношења захтева и то рачун (фактура) која
гласи на име удружења и извод или налог за плаћање или 2) рачун (фактура) која гласи
на име удружења и фискални исечак ако je плаћање извршено готовински.
Корисник доставља доказ о набавци предмета субвенције који су непосредно везани за
стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показане активности чланова

удружења и Информативне активности удружења: сајмови, изложбе, манифестације,
студијска путовања.
Захтеви за доделу подстицајних средстава подносе се на обрасцима који су одштампани
за ову намену и исти се могу преузети на писарници општине Горњи Милановац.
Уз Захтев, Подносилац захтева је обавезан да достави следећу документацију:
1. доказ о оснивању удружења са седиштем на територији општине Горњи
Милановац,
2. усвојен годишњи план рада,
3. изјаву да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја,
4. корисник доставља доказ о извршеном плаћању и набавци предмета субвенције,
које мора бити извршено у периоду од 01.01.2015. године до дана подношења
захтева, и то:
1) копију рачуна (фактура) која гласи на име удружења и извод или налог за
плаћање оверен од стране банке ако је плаћање извршено безготовински, или
2) копију рачуна (фактура) која гласи на име удружења и фискални исечак ако је
плаћање извршено готовински,
5. копију текућег рачуна удружења.
III
По одобрењу поднетог захтева, а пре исплате подстицајних средстава, подносилац
захтева закључиће са Председником општине 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,
08. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић

