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КОНКУРС

На основу члана 11. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије oпштине Горњи Милановац за 2014. годину, Општинско веће општине Горњи Милановац,
расписује

за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди
усвојених буџетом општине Горњи Милановац за 2014. годину
I

Средства за подстицање развоја пољопривреде општине Горњи Милановац
(у даљем тексту: подстицајна средства) имају за циљ да пруже финансијску
подршку пољопривредним произвођачима на унапређењу пољопривредне
производње, осавремењавању технологије производње, прилагођавања
стандарда и квалитета тржишта ЕУ.
II

Право на финансијску подршку (подстицајна средства) имају пољопривредни произвођачи и чланови њиховог домаћинства који се активно баве
пољопривредном производњом, под условом:
1. да је пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава са активним статусом у складу са Правилником о начину и условима
уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава.
2. да су носиоци или чланови пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији општине Горњи Милановац уписани у Регистар пољопривредних газдинстава по основу права својине, односно закупа пољопривредног
земљишта које се налази на територији општине Горњи Милановац на којем се
баве пољопривредном производњом.
III

Право на подстицајна средства може се остварити само по једном основу
(ставци).
IV

Подношење захтева са неопходном документацијом обавља се слањем
конкурсне документације путем поште, препорученим писмом или лично на
адресу Општина Горњи Милановац, Таковска број 2. На коверти написати:
„Захтев за подстицајна средства намењених пољопривреди општине
Горњи Милановац за 2014. годину“.
V

Право на коришћење подстицајних средстава имају:

1. Пољопривредна газдинства из члана 2. Kонкурса која се баве
ратарском, повртарском, воћарском или сточарском производњом, за
набавку нове механизације и опреме, и то:
1) садилица за кромпир, 30 % од вредности
2) вадилица за кромпир, 30 % од вредности
3) тањирача, 30 % од вредности
4) фреза тракторска, 30 % од вредности
5) таруп – воћарска ситнилица корова, 30 % од вредности
6) таруп „мала привреда“,30 % од вредности, а највише до 20.000.000 динара
7) тракторска прскалица, 30 % од вредности
8) атомизер, 30 % од вредности
9) преса за балирање сена, 30 % од вредности, а највише до 180.000 динара
10) тракторске грабуље за сено, 30 % од вредности
11) ротациона дрљача, 30 % од вредности
12) тракторска дрљача, 30 % од вредности
13) плуг, 30 % од вредности
14) подривач, 30 % од вредности
15) сетвоспремач, 30 % од вредности
16) тракторска косачица, 30 % од вредности
17) тракторска цистерна за воду, 30 % од вредности
18) музилица, 30 % од вредности
19) млековод, 30 % од вредности

20) лактофриз, 30 % од вредности
21) трактори домаће производње, 30 % од вредности, а највише
до 200.000 динара
22) тракторска приколица, 30 % од вредности, а највише до 100.000 динара
23) тракторска сејалица за стрна жита, 30 % од вредности, а највише
до 90.000 динара
24) мотокултиватор, 30 % од вредности, а највише до 100.000 динара
25) приколица за мотокултиватор, 30 % од вредности, а највише
до 50.000 динара
26) плугови за мотокултиватор, 30 % од вредности, а највише до 30.000 динара
27) фреза за мотокултиватор, 30 % од вредности, а највише до 30.000 динара
28) коса за мотокултиватор, 30 % од вредности, а највише до 30.000 динара
29) калибратор за кромпир, 30 % од вредности, а највише до 100.000 динара
30) опрема за изградњу пластеника, (површина под пластеницима мора бити
најмање 100 м2), 30 % од вредности, а највише до 50.000 динара
31) противградна мрежа са или без опреме, 30 % од вредности, а највише
до 200.000 динара
Укупан износ подстицајних средстава за ове намене износи 8.000.000
динара.

2. Пољопривредна газдинства из члана 2. Kонкурса која се баве
ратарском, повртарском, воћарском или сточарском производњом за:

а) Набавку нове опреме за наводњавање; копање артерских бунара под
условом да је обезбеђена довољна количина воде за планирану површину; набавка нових цистерни за наводњавање; у износу од 30% вредности
инвестиције, а највише до 100.000,00 динара.

б) Копање обичних бунара и уградња бетонских прстенова; копање мини акумулација; у износу од 30 % вредности инвестиције, а највише до
30.000,00 динара
Пољопривредни произвођач може поднети захтев за средства по оба напред
наведена основа, с тим што у том случају укупан износ подстицаjних средстава
може износити највише до 30% вредности инвестиције, а највише до 100.000
динара.

Укупан износ подстицајних средстава за ове намене износи 3.000.000
динара.

3. Пољопривредна газдинства из члана 2. Конкурса која се баве
ратарском, повртарском, воћарском или сточарском производњом за
подизање производних засада воћа, и то:
1. За новоподигнути производни засад малине и купине, и то за:
а) стандардне саднице малине и купине 50% вредности, а највише
до 80.000 динара.
б) сертификоване саднице малине и купине 50% вредности, а
највише до 150.000 динара.
Подигнути засад малине и купине не може бити мањи од 0,20 ха
(може бити на више парцела).

2. За производни засад јабуке, и то за:
а) стандардне саднице јабуке на вегетативној подлози 50% вредности, а
највише до 80.000 динара.
Подигнути засад јабуке не може бити мањи од 0,40 ха.

3. За поизводни засад крушке, и то за:
а) стандардне саднице крушке на вегетативној и генеративној подлози 50%
вредности, а највише до 80.000 динара.
Подигнути засад крушке не може бити мањи од 0,30 ха.
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4. За производни засад шљиве, и то за:
а) стандардне саднице шљиве 50% вредности, а највише до 80.000 динара.
Подигнути засад шљиве не може бити мањи од 0,40 ха.
5. За производни засад јагоде, и то за:
а) стандардне саднице јагоде 50% вредности, а највише до 80.000 динара.
Подигнути засад јагоде не може бити мањи од 0,20 ха.
6. За производни засад дуње, и то за:
а) стандардне саднице дуње 50% вредности, а највише до 80.000 динара.
Подигнути засад дуње не може бити мањи од 0,40 ха.

7. За производни засад ароније, и то за:
а) стандардне саднице ароније 50% вредности, а највише до 80.000 динара.
Подигнути засад ароније не може бити мањи од 0,40 ха.

8. За производни засад боровнице, и то за:
а) стандардне саднице боровнице 50% вредности, а највише до 80.000 динара.
Подигнути засад боровнице не може бити мањи од 0,30 ха.

9. За производни засад вишње, и то за:
а) стандардне саднице вишње 50% вредности, а највише до 80.000 динара.
Подигнути засад вишње не може бити мањи од 0,40 ха.

10. За производни засад трешње, и то за:
а) стандардне саднице трешње 50% вредности, а највише до 80.000 динара.
Подигнути засад трешње не може бити мањи од 0,40 ха

Укупан износ подстицајних средстава за ове намене износи 2.950.000
динара.
VI

Уколико за опредељени износ подстицајних средстава по једном основу
буде мање интересовања, вишак подстицајних средстава определиће се за
основ за који су поднети захтеви већи од Kонкурсом опредељених износа.
VII

Услови за коришћење подстицајних средстава за набавку нове механизације и опреме:

Захтев за доделу подстицаја по објављеном конкурсу подноси се на обрасцу
број 1 који је одштампан за ову намену и може се преузети на писарници
општине Горњи Милановац.
Уз захтев се прилаже:
1. копија потврде о активном статусу пољопривредног газдинстава, Изводструктура биљне производње, Извод-структура сточног фонда и Извод са
подацима о пољопривредном газдинству.
2. доказ о извршеном плаћању и набавци механизације односно опреме,
које мора бити извршено у периоду од 01.01. 2014. године односно током 2014.
године, и то:
1) рачун (фактура), фискални исечак или извод оверен од стране банке ако
је плаћање извршено безготовински;
2) рачун (фактура), фискални исечак ако је плаћање извршено готовински;
3. потврду да је корисник подстицајних средстава измирио све своје доспеле
обавезе према Општини Горњи Милановац.
4. изјаву да најмање 5 година неће отуђити купљену механизацију или
опрему.
VIII

Услови за коришћење подстицајних средстава за набавку нове опреме
за наводњавање; копање артерских бунара под условом да је обезбеђена
довољна количина воде за планирану површину; набавку нових цистерни
за наводњавање; копање обичних бунара и уградња бетонских прстенова
и копање мини акумулација

Захтев за доделу подстицаја по објављеном Конкурсу подноси се на обрасцу
број 2 који је одштампан за ову намену и може се узети на писарници општине
Горњи Милановац.
1. Копија потврде о активном статусу пољопривредног газдинстава, Изводструктура биљне производње, Извод-структура сточног фонда и Извод са
подацима о пољопривредном газдинству.
2. Доказ о извршеном плаћању и набавци, односно изведеним грађевинским
радовима, које мора бити извршено у периоду од 01. 01. 2014. године односно
током 2014. године, и то:
1) рачун (фактура), фискални исечак или извод оверен од стране банке ако
је плаћање извршено безготовински;
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2) рачун (фактура) и фискални исечак, ако је плаћање извршено готовински;
3) оверен уговор ако је радове (копање бунара и слично) за потребе
наводњавања извршило физичко лице оспособљено за ове радове а није у
могућности да изда готовински рачун, с тим да уговор између осталог садржи
извршене радове, вредност радова и да је плаћање извршено и измирено у
целости;
4) решење којим се одобрава извођење радова на копању бунара и мини
акумулација (уколико је захтев поднет по овом основу).
3. Потврду да је корисник подстицајних средстава измирио све своје доспеле
обавезе према општини Горњи Милановац.
IX

Услови за коришћење подстицајних средстава за подизање производних засада воћа

Захтев за доделу подстицаја по објављеном конкурсу подноси се на обрасцу
број 3 који је одштампан за ове намене и може се узети на писарници општине
Горњи Милановац.
Уз захтев се прилаже:
1. копија потврде о активном статусу пољопривредног газдинстава, Изводструктура биљне производње и Извод са подацима о пољопривредном
газдинству;
2. хемијску анализу земљишта са катастарске парцеле или парцела на
којима се подижу или су подигнути производни засади, са препоруком ђубрења
и калцификације за одређену врсту воћака. Ако се засад подиже или је подигнут
на више катастарских парцела а исте су груписане, прихвата се анализа
земљишта са једне кат. парцеле;
3. рачун-отпремница којом физичко лице, носилац или члан пољопривредног
газдинства, доказује да су саднице преузете – плаћене у периоду од 01. 09.
2013. године односно током 2014. године, који гласи на име тог лица на коме је
исказана основна цена коштања, укупна цена плаћених садница, сорта и фискални исечак као доказ о уплати. У колико је садни материјал плаћен преко текућег
рачуна, плаћање се доказује овереном потврдом или изводом од стране банке;
4. доказ о праву својине на земљишту на коме се подиже производни засад
воћа или Уговор о закупу земљишта ако подносилац захтева подиже засад на
закупљеном земљишту, са физичким или правним лицем, власником закупљеног земљишта за период закупа од најмање 20 година;
5. потврду да је измирио све своје доспеле обавезе према општини Горњи
Милановац.
X

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.
Инспекцијски надзор над коришћењем подстицајних средстава врши
овлашћени орган општине Горњи Милановац, и то за:
1) механизацију и опрему, опрему за наводњавање и извршене радове
најмање 5 година;
2) производне засаде воћака најмање 10 година, а у циљу провере спровођења мера неге одржавања и заштите производних засада.
Корисници подстицајних средстава код којих се врши инспекцијски надзор о
коришћењу подстицајних средстава дужни су да овлашћеном лицу од стране
општине Горњи Милановац омогуће вршење надзора и пруже потребне податке
и информације.
Уколико корисник подстицајних средстава није наменски користио подстицајна средства дужан је да врати примљени износ подстицајних средстава са
припадајућом затезном каматом, по основу решења које доноси овлашћени
орган општине Горњи Милановац.

Захтеви за доделу подстицајних средстава
могу се поднети у периоду од 29. маја 2014.
године до 30. јуна 2014. године, на обрасцима
који су одштампани за ову намену и исти се
могу преузети на писарници општине Горњи
Милановац.
Све информације у вези са конкурсом могу се добити код Иване Адамовић,
путем телефона 032/515-0071.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-41/2014 од 20. маја 2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић, ср.

