ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
OПШТИНСКА УПРАВА
На основу Одлуке о расписивању конкурса за расподелу
подстицајних средстава за развој пољопривреде у 2012.
години бр. ______________од_________.2012. године,
општинска управа Аранђеловац расписује
КОНКУРС
ЗА СУБВЕНЦИЈУ КАМАТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
КРЕДИТА
Средства овог конкурса су планирана за развој
пољопривреде и то у виду субвенције 70% камате
краткорочних и дугорочних пољопривредних кредита
регистованих пољопривредних газдинстава.
Средства предвиђена Конкурсом су намењена за
пољопривредне произвођаче који испуњавају следеће
услове:
•

•
•

•
•
•

Поседују регистровано и активно пољопривредно
газдинство (активан статус у складу са правилником
,,Сл. Гласник РС,, бр. 111/09) на територији општине
Аранђеловац
Са пословном банком су у 2010, 2011 и 2012. години
(од 01.01.2010.) склопили уговор о краткорочном или
дугорочном кредитирању
Кредитна средства су одобрена и користе се за
следеће
намене:
набавка
пољопривредне
механизације и опреме, набавка или повећање
основног стада, подизање засада и набавка садног
материјала, изградња и адаптација економских
објеката
и
прерађивачких
капацитета,
пољопривредног земљишта, обртна средства за
пољопривредну производњу и прераду.
Кредитна средства се не користе за рефинансирање
постојећих кредита
Износ кредита не прелази 15.000 ЕУР, односно
1.600.000 РСД
Немају дуговања према општини Аранђеловац по
другим основама, програмима субвенција и развојним
програмима у пољопривреди (ревитал села, закуп
државног земљишта и др.)

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је
да доставе следећу документацију:
•
Пупуњен и потписан Захтев за доделу субвенције
камате пољопривредних кредита
•
Копију уговора са планом отплате кредита за чију
камату траже субвенцију
•
Фотокопију
потврде
о
активном
статусу
пољопривредног газдинства у 2012 год,
•
Фотокопију наменског рачуна пословне банке
•
Фотокопију личне карте подносиоца захтева
У циљу провере испуњености услова и достављених
података, одељење за привреду и друштвене делатности
општинске управе Аранђеловац, задужено за стручне
послове на реализацији Конкурса, ће извршити провере
код пословних банака.
За одобрене субвенције, средставима Буџета за 2012.
годину исплаћује се субвенција за првих 12 месеци
коришћења кредита за кредите из 2012 године као и за
субвенције доспеле камате кредита из 2010 и 2011 године .
За субвенције за кредите са периодом отплате дужим од 12

месеци Општина ће се Одлуком о субвенцији каматете
пољопривредних кредита обавезати о субвенционисању
камате до краја уговорне отплате кредита и исплати
субвенције у годишњим траншама за сваких наредних 12
месеци кредита.
Износ субвенције се обрачунава приликом доношења
Одлуке а на основу уговорног плана отплате кредита и
укупног износа камате умањеног за 30% и као такав се не
може мењати. За кредите са валутном клаузулом
субвенција се обрачунава на основу средњег курса НБС на
дан почетка Конкурса, и у динарском износу се уноси у
Одлуку. Субвенција камате кредита из 2011 и 2010
године ће се вршити за укупно доспеле камате у 2010,
2011 и 2012 години умањеног за 30 %.
Захтев се преузима на писарници општинске управе
Аранђеловац, Венац слободе бр. 10 или у Одељењу за
привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10,
Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба број 2.
Попуњен и потписан Захтев са потребном документацијом
предаје се на писарници општине Аранђеловац у
затвореној коверти на којој мора да пише,
На предњој страни: Општинска управа Аранђеловац, ул.
Венац Слободе бр. 10
Комисији за доделу подстицаних средстава за развој
пољопривреде у 2012. години
Конкурс за субвенцију камате пољопривредних кредита
На задњој страни: Име, презиме и адреса подносиоца
пријаве
Одлуке о додели субвенција камате пољопривредних
кредита доноси комисија за доделу подстицаних средстава
за развој пољопривреде у 2012. години формирана од
стране општинског Већа.
За одобрене захтеве подстицајна средства ће се директно
преносити на партију кредита који је предмет субвенције
наменског
рачуна
пољопривредног
произвоћача
(газдинства) а по спроведеном поступку утврђивања
испуњености услова за остваривање права на коришћење
подстицаја и доношења Одлуке Комисије.
Извештај о расподели подстицајних средстава за развој
пољопривреде у 2012. години биће јавно објављен након
завршетка Конкурса.
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други
начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге
адресе, неће се разматрати.Конкурс је отворен од 17.
Априла 2012. године и траје до 31. августа 2012. године.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници
општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли
и локалним медијима.
Општинска управа Аранђеловац и Буџетски фонд за развој
пољопривреде
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ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
OПШТИНСКА УПРАВА
На основу Одлуке о расписивању конкурса за расподелу
подстицајних средстава за развој пољопривреде у 2012.
години
бр.__________од
_________2012
године,
општинска управа Аранђеловац расписује

КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА УМАТИЧЕНЕ
ЈУНИЦЕ И КРАВЕ

Средства Конкурса су планирана за генетско унапређење
млечног говедарства и то у виду субвенције регистованим
пољопривредним газдинствима у износу од 10.000 рсд по
уматиченом грлу јунице или краве.
Средства предвиђена Конкурсом су намењена за
пољопривредне произвођаче који испуњавају следеће
услове:
•

•

•
•

•

Носиоци
су
регистрованог
и
активног
пољопривредног газдинства (активан статус у
складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр.
111/09) на територији општине Аранђеловац
Поседују у власништву укупно до 3 (три)
уматичена грла не млађа од 12 месеци старости за
које подносе захтев за подстицаје или је власник
грла члан породичног пољопривредног газдинства
подносиоца захтева
Грла су пријављена на пољопривредно газдинство
Немају дуговања према општини Аранђеловац по
другим основама, програмима субвенција и
развојним програмима у пољопривреди (ревитал
села, закуп државног земљишта и др.)
Нису корисници републичких подстиција и
субвенција по истом основу (грлу).

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је
да доставе следећу документацију:
• Попуњен и потписан Захтев за доделу
подстицајних средстава за уматичене јунице и
краве
• Копију матичног листа издатог од основне
селекцијске службе за свако грло које од стране
пољопривредне стручне службе ''Крагујевац'' није
обухваћено последњим записником селекцијске
смотре крава, и за грла, за која власници нису
конкурисали по конкурсу из 2011 године.
• Копију евендиционог листа (пасош) за свако грло
за које се конкурише
• Копију
потврде
о
активном
статусу
пољопривредног газдинства за 2012. годину
• Копију картице наменског рачуна пословне банке
• Копију личне карте подносиоца захтева
Увид у доступне комисијске записнике пољопривредне
стручне службе ''Крагујевац'', са циљем провере грла за
које није неопходно достављање матичних листова, може

се извршити у Одељењу за привреду и друштвене
делатности општинске управе Аранђеловац.
У циљу провере испуњености услова и достављених
података, одељење за привреду и друштвене делатности
општинске управе Аранђеловац, задужено за стручне
послове на реализацији Конкурса, ће извршити провере
као доказ о броју грла и достављених података, и то:
• Прибављање од пољопривредне стручне службе
крагујевац извод из матичне евиденције грла
(Комисијски записник селекцијске смотре крава).
• Провера података о власнику грла и грлима у
матичној евиденцији
• Комисијска провера стања на терену, по потреби
Захтев се преузима на писарници општинске управе
Аранђеловац, Венац слободе бр. 10 или у Одељењу за
привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10,
Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба број 2.
Попуњен и потписан Захтев са потребном документацијом
предаје се на писарници општине Аранђеловац у
затвореној коверти на којој мора да пише,
На предњој страни:
Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац
Слободе бр. 10
Комисији за доделу подстицаних средстава за
развој пољопривреде у 2012. години
Конкурс за подстицајна средства за уматичене
јунице и краве
На задњој страни:
Име, презиме и адреса подносиоца пријаве
Одлуке о додели подстицајних средстава за уматичене
јунице и краве доноси комисија за доделу подстицаних
средстава за развој пољопривреде у 2012. години
формирана од стране општинског Већа.
За одобрене захтеве подстицајна средства ће се директно
преносити
на
наменски
рачун
пољопривредног
произвоћача (газдинства) по спроведеном поступку
утврђивања испуњености услова за остваривање права на
коришћење подстицаја и доношења Одлуке Комисије.
Извештај о расподели подстицајних средстава за развој
пољопривреде у 2012. години биће јавно објављен након
завршетка Конкурса.
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други
начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге
адресе, неће се разматрати.
Конкурс је отворен од 17. Априла 2012. године и траје до
31. августа 2012. године.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници
општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли
и локалним медијима.
Општинска управа Аранђеловац и Буџетски фонд за развој
пољопривреде
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ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
OПШТИНСКА УПРАВА
•
На основу Одлуке о расписивању конкурса за расподелу
подстицајних средстава за развој пољопривреде у 2011.
години бр. 06-226/2011-01-2 од 19.05.2011. године,
општинска управа Аранђеловац расписује
КОНКУРС
ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗА НОВОНАБАВЉЕНА УМАТИЧЕНА
ГОВЕДА

Средства Конкурса су планирана за повећање сточног
фонда и генетско унапређење млечног говедарства и то у
виду
субвенције
регистованим
пољопривредним
газдинствима у износу од 30.000 рсд за свако
новонабављено уматичено грло говеда и то за категорију
краве или стеоне јунице старости до 6 година, без
ограничења у броју грла које у моменту подношења
захтева поседују.
Средства предвиђена Конкурсом су намењена за
пољопривредне произвођаче који испуњавају следеће
услове:
•

•
•
•

•

•

Носиоци
су
регистрованог
и
активног
пољопривредног газдинства (активан статус у
складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр.
111/09) на територији општине Аранђеловац
Набавка уматичених грла је извршена у текућој
2012. години (од 01.01.2012. године до предаје
захтева – завршетка конкурса)
Нису корисници републичких подстиција и
субвенција по истом основу (грлу).
У случају набавке грла од физичког лица, грла
морајубити набављена од лица која нису
супружници подносиоца захтева, крвни сродници
подносиоца захтева у првој линији без обзира на
степен сродства и у побочној линији у другом
степену сродства, усвојеник или уусвојилац као ни
друга лица која живе у кућној заједници.
Грла
нису
набављена
трампом,
а
пољопривредници за које се установи да су у
периоду од 01.01.2012 продали тј купили грло
купцу тј од продавца од кога су у истом периоду
купили односно продали му друго грло сматраће
се да су вршили трампу, и неће испунити услов за
субвенцију.
Немају дуговања према општини Аранђеловац по
другим основама, програмима субвенција и
развојним програмима у пољопривреди (ревитал
села, закуп државног земљишта и др.)

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је
да доставе следећу документацију:
• Попуњен и потписан Захтев за доделу субвенција
за новонабављена уматичена говеда
• Копију матичног листа издатог од основне службе
за селекцију, за свако грло за које се конкурише
• Копију евендиционог листа (пасош) за свако грло
за које се конкурише

•
•
•

Копију потврде о активном статусу
пољопривредног газдинства за 2012. годину
Извод из РПГ-а о члановима газдинства у 2012
години.
Копију картице наменског рачуна пословне банке
Копију личне карте подносиоца захтева

Пољопривредни произвођач корисник субвенције не може
отуђити грло које је предмет субвенције минимум три
године од добијања субвенције, што прихвата
потписивањем Изјаве из Захтева. Комисија ће након истека
периода од 12 и 24 и 35 месеци извршити проверу на
терену о постојању грла. Уколико власник не обезбеди
доказ о постојању грла или доказ о угинућу општинска
управа Аранђеловац ће на основу потписане Изјаве
подносиоца захтева (корисника субвенције) покренути
поступак принудне надокнаде.
Захтев се преузима на писарници општинске управе
Аранђеловац, Венац слободе бр. 10 или у Одељењу за
привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10,
Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба број 2.
Попуњен и потписан Захтев са потребном документацијом
предају се на писарници општине Аранђеловац у
затвореној коверти на којој мора да пише,
На предњој страни:
Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац
Слободе бр. 10
Комисији за доделу подстицаних средстава за
развој пољопривреде у 2012. години
Конкурс за субвенцију за новонабављене
уматичена говеда
На задњој страни:
Име, презиме и адреса подносиоца пријаве
Одлуке о додели субвенцијa за новонабављена уматичена
говеда доноси комисија за доделу подстицаних средстава
за развој пољопривреде у 2012. години формирана од
стране општинског Већа.
За одобрене захтеве подстицајна средства ће се директно
преносити
на
наменски
рачун
пољопривредног
произвоћача (газдинства) по спроведеном поступку
утврђивања испуњености услова за остваривање права на
коришћење подстицаја и доношења Одлуке Комисије.
Извештај о расподели подстицајних средстава за развој
пољопривреде у 2012. години биће јавно објављен након
завршетка Конкурса. Неблаговремене, непотпуне и пријаве
послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или
достављене на друге адресе, неће се разматрати.Конкурс је
отворен од 17. Априла 2012. године и траје до 31. Августа
2012. године. Конкурс се објављује на званичној интернет
страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs,
огласној табли и локалним медијима.
Општинска управа Аранђеловац и Буџетски фонд за развој
пољопривреде
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ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
OПШТИНСКА УПРАВА
На основу Одлуке о расписивању конкурса за расподелу
подстицајних средстава за развој пољопривреде у 2012.
години бр. ______________од___________. године,
општинска управа Аранђеловац расписује

Попуњен и потписан Захтев са потребном документацијом
предаје се на писарници општине Аранђеловац у
затвореној коверти на којој мора да пише,

К О Н КУ Р С
ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА УМАТИЧЕНЕ ОВЦЕ
И ДВИСКЕ

Средства овог конкурса су планирана за генетско
унапређење овчарства и то у виду субвенције
регистованим пољопривредним газдинствима у износу од
2.500 рсд по уматиченом грлу овце или двиске.
Средства предвиђена Конкурсом су намењена за
пољопривредне произвођаче који испуњавају следеће
услове:
•

•

•
•
•

Захтев се преузима на писарници општинске управе
Аранђеловац, Венац слободе бр. 10 или у Одељењу за
привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10,
Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба број 2.

Носиоци
су
регистрованог
и
активног
пољопривредног газдинства (активан статус у
складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр.
111/09) на територији општине Аранђеловац
Поседују у власништву највише до (30) тридесет
грла за које подноси захтев за подстицаје или је
власник грла члан комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства подносиоца захтева
Грла су пријављена на пољопривредно газдинство
Нису корисници републичких подстиција и
субвенција по истом основу (грлу).
Немају дуговања према општини Аранђеловац по
другим основама, програмима субвенција и
развојним програмима у пољопривреди (ревитал
села, закуп државног земљишта и др.)

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је
да доставе следећу документацију:
• Попуњен и потписан Захтев за доделу
подстицајних средстава за уматичене овце и
двиске
• Копију матичног листа издатог од службе за
селекцију, за свако грло за које се конкурише
• Копију збирне евиденције за грла за која се
конкурише
• Копију
потврде
о
активном
статусу
пољопривредног газдинства за 2012. годину
• Копију картице наменског рачуна пословне банке
• Копију личне карте подносиоца захтева

На предњој страни:
Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац
Слободе бр. 10
Комисији за доделу подстицаних средстава за
развој пољопривреде у 2012. години
Конкурс за подстицајна средства за уматичене
овце и двиске
На задњој страни:
Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о додели подстицајних средстава за уматичене
овце и двиске доноси комисија за доделу подстицаних
средстава за развој пољопривреде у 2012. години
формирана од стране општинског Већа.
За одобрене захтеве подстицајна средства ће се директно
преносити
на
наменски
рачун
пољопривредног
произвоћача (газдинства) по спроведеном поступку
утврђивања испуњености услова за остваривање права на
коришћење подстицаја и доношења Одлуке Комисије.
Извештај о расподели подстицајних средстава за развој
пољопривреде у 2012. години биће јавно објављен након
завршетка Конкурса.
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други
начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге
адресе, неће се разматрати.
Конкурс је отворен од 17. Априла 2012. године и траје до
31. августа 2012. године.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници
општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли
и локалним медијима.
Општинска управа Аранђеловац и Буџетски фонд за развој
пољопривреде

У циљу провере испуњености услова и достављених
података, одељење за привреду и друштвене делатности
општинске управе Аранђеловац, задужено за стручне
послове на реализацији Конкурса, ће извршити провере
као доказ о броју грла и достављених података, и то:
• Провера података о власнику грла и грлима у
матичној евиденцији
• Комисијска провера стања на терену, по потреби
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ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
OПШТИНСКА УПРАВА

На основу Одлуке о расписивању конкурса за расподелу
подстицајних средстава за развој пољопривреде у 2011.
години бр. 06-226/2011-01-2 од 19.05.2011. године,
општинска управа Аранђеловац расписује

КОНКУРС
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНИЦА ВОЋА
И ВИНОВЕ ЛОЗЕ

Захтев се преузима на писарници општинске управе
Аранђеловац, Венац слободе бр. 10 или у Одељењу за
привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10,
Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потребном документацијом
предаје се на писарници општине Аранђеловац у
затвореној коверти на којој мора да пише,
На предњој страни:

Средства овог конкурса су планирана за унапређење
воћарске производње и то у виду субвенционисања
набавке садница воћа и грожђа у износу од 30% набавне
цене саднице а не више од 35.000,00 динара по газдинству.

Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац
Слободе бр. 10
Комисији за доделу подстицаних средстава за
развој пољопривреде у 2012. години
Конкурс за субвенционисање набавке садница
воћа и винове лозе

Средства предвиђена Конкурсом су намењена за
пољопривредне произвођаче који испуњавају следеће
услове:

На задњој страни:

•

•

•
•
•

Носиоци
су
регистрованог
и
активног
пољопривредног газдинства (активан статус у
складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр.
111/09) на територији општине Аранђеловац
Извршена је набавка садница и подигнут засад од
01.10.2011. године до подношења захтева не мање
површине од 0.2 ха за јабучасто , коштичаво,
језграсто воће и винограде а за јагодичасто и
бобичасто воће површина не мања од 0.1 ха.
Парцела на којоој је подигнут засад је уписана у
регистар РПГ-а подносиоца захтева
Нису корисници републичких подстиција и
субвенција по истом основу (парцели)
Немају дуговања према општини Аранђеловац по
другим основама, програмима субвенција и
развојним програмима у пољопривреди (ревитал
села, закуп државног земљишта и др.)

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је
да доставе следећу документацију:
• Попуњен и потписан Захтев за доделу субвенције
набавке садница воћа и грожђа
• Копију уверења о здравстевној исправности
садног материјала
• Копију рачуна
• Копију плана плаца парцеле на којој је извршена
садња
• Копију декларације садног материјала
• Копију потврде о активном статусу
пољопривредног газдинства за 2012. годину
• Фотокопију наменског рачуна пословне банке
• Фотокопију личне карте

Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о додели субвенција набавке садница воћа и
винове лозе доноси комисија за доделу подстицаних
средстава за развој пољопривреде у 2012. години
формирана од стране општинског Већа.
За одобрене захтеве подстицајна средства ће се директно
преносити
на
наменски
рачун
пољопривредног
произвоћача (газдинства) по спроведеном поступку
утврђивања испуњености услова за остваривање права на
коришћење подстицаја и доношења Одлуке Комисије.
Извештај о расподели подстицајних средстава за развој
пољопривреде у 2012. години биће јавно објављен након
завршетка Конкурса.
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други
начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге
адресе, неће се разматрати.

Конкурс је отворен од 17. априла 2012. године и траје до
31. августа 2012. године.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници
општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли
и локалним медијима.

Општинска управа Аранђеловац и Буџетски фонд за развој
пољопривреде

У циљу провере испуњености услова и достављених
података, одељење за привреду и друштвене делатности
општинске управе Аранђеловац, задужено за стручне
послове на реализацији Конкурса, ће извршити комисијску
проверу стања на терену.
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ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
OПШТИНСКА УПРАВА
На основу Одлуке о расписивању конкурса за расподелу
подстицајних средстава за развој пољопривреде у 2012.
години
бр.
______________од______.2012.
године,
општинска управа Аранђеловац расписује

КОНКУРС
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
Средства овог конкурса су планирана за модернизацјиу и
унапређење техничке оппремљености пољопривредних
газдинстава и то у виду субвенционисања набавке нове
пољопривредне механизације и опреме у износу од 30%
набавне цене а не више од 35.000,00 динара по газдинству.
Средства предвиђена Конкурсом су намењена за
пољопривредне произвођаче који испуњавају следеће
услове:
•

•
•

•
•

Носиоци
су
регистрованог
и
активног
пољопривредног газдинства (активан статус у
складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр.
111/09) на територији општине Аранђеловац
Извршена је набавка механизације и опреме од
01.01.2012. године до подношења захтева.
Предметна механизација се налази на списку
опреме и механизације који је саставни део овог
конкурса или се ради о специфичној ореми за коју
је комисија за доделу подстицаних средстава за
развој пољопривреде у 2012. години формирана од
стране општинског Већа дала позитивну оцену.
Нису корисници републичких подстиција и
субвенција по истом основу.
Немају дуговања према општини Аранђеловац по
другим основама, програмима субвенција и
развојним програмима у пољопривреди (ревитал
села, закуп државног земљишта и др.)

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је
да доставе следећу документацију:
• Попуњен и потписан Захтев за доделу субвенције
набавке пољопривредне механизације и опреме.
• Копију рачуна
• Копију гарантног листа
• Копију потврде о активном статусу
пољопривредног газдинства за 2012. годину
• Фотокопију наменског рачуна пословне банке
• Фотокопију личне карте
Пољопривредни произвођач корисник субвенције не може
отуђити механизацију и опрему које је предмет субвенције
минимум три
године од добијања субвенције, што
прихвата потписивањем Изјаве из Захтева. Комисија ће
након истека периода од 12 и 24 и 35 месеци извршити
проверу на терену о постојању механизације и опреме.
Уколико власник не обезбеди доказ о постојању опреме и
механизације општинска управа Аранђеловац ће на основу

потписане Изјаве подносиоца захтева (корисника
субвенције) покренути поступак принудне надокнаде.
Захтев се преузима на писарници општинске управе
Аранђеловац, Венац слободе бр. 10 или у Одељењу за
привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10,
Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потребном документацијом
предаје се на писарници општине Аранђеловац у
затвореној коверти на којој мора да пише,
На предњој страни:
Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац
Слободе бр. 10
Комисији за доделу подстицаних средстава за
развој пољопривреде у 2012. години
Конкурс
за
субвенционисање
набавке
пољопривредне механизације и опреме
На задњој страни:
Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о додели субвенција за набавке пољопривредне
механизације и опреме доноси комисија за доделу
подстицаних средстава за развој пољопривреде у 2012.
години формирана од стране општинског Већа.
За одобрене захтеве подстицајна средства ће се директно
преносити
на
наменски
рачун
пољопривредног
произвоћача (газдинства) по спроведеном поступку
утврђивања испуњености услова за остваривање права на
коришћење подстицаја и доношења Одлуке Комисије.
Извештај о расподели подстицајних средстава за развој
пољопривреде у 2012. години биће јавно објављен након
завршетка Конкурса.
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други
начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге
адресе, неће се разматрати.

Конкурс је отворен од 17. Априла 2012. године и траје до
31. августа 2012. године.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници
општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли
и локалним медијима.

Општинска управа Аранђеловац и Буџетски фонд за развој
пољопривреде
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ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
OПШТИНСКА УПРАВА
На основу Одлуке о расписивању конкурса за расподелу
подстицајних средстава за развој пољопривреде у 2012.
години
бр.
______________од______.2012.
године,
општинска управа Аранђеловац расписује

производњу, што прихвата потписивањем Изјаве из
Захтева. Комисија ће након истека периода од 12 месеци
извршити проверу на терену о постојању органске
производње. Уколико се парцела не буде користила за
органску производнју и у 2013 год општинска управа ће
покренути поступак принудне надокнаде.

КОНКУРС
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ СЕРТИФИКОВАЊА
ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Средства овог конкурса су планирана подстицању
органске производње на пољопривредним газдинставима
и то у виду субвенционисања трошкова сертификовања
органске производње у износу од 70% код овлашћених
контролних организација и 70% трошкова контроле за
време периода конверзије у органску производњу.
Средства предвиђена Конкурсом су намењена за
пољопривредне произвођаче који испуњавају следеће
услове:
•

•

•
•

•
•

Носиоци
су
регистрованог
и
активног
пољопривредног газдинства (активан статус у
складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр.
111/09) на територији општине Аранђеловац
Подносилац захтева обавља органску биљну
производњу на парцелама које се налазе на
територији општине Аранђеловац.
Парцела на којој се обавља производња је уписана
у регистар РПГ-а
Подносилац захтева је са овлашћеном контролном
организацијом закључио уговор о вршењу
контроле
и сертификовању у органској
производњи за 2012 годину на парцелама за које
се подноси захтев .
Нису корисници републичких подстиција и
субвенција по истом основу.
Немају дуговања према општини Аранђеловац по
другим основама, програмима субвенција и
развојним програмима у пољопривреди (ревитал
села, закуп државног земљишта и др.)

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је
да доставе следећу документацију:
• Попуњен и потписан Захтев за доделу субвенцију
сертификовања органске производње.
• Копију рачуна
• Копију уговора о сертификацији или праћења за
време
конверзије
са
сертификационом
организацијом
• Копију потврде о активном статусу
пољопривредног газдинства за 2012. годину
• Фотокопију наменског рачуна пословне банке
• Фотокопију личне карте
Пољопривредни произвођач корисник субвенције не може
у 2013 години парцеле на којима је вршио сертификацију
користити на други начин сем за органску пољопривредну

Захтев се преузима на писарници општинске управе
Аранђеловац, Венац слободе бр. 10 или у Одељењу за
привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10,
Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потребном документацијом
предаје се на писарници општине Аранђеловац у
затвореној коверти на којој мора да пише,
На предњој страни:
Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац
Слободе бр. 10
Комисији за доделу подстицаних средстава за
развој пољопривреде у 2012. години
Конкурс за субвенционисање сертификовања
органске производње
На задњој страни:
Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о додели субвенција за набавке пољопривредне
механизације и опреме доноси комисија за доделу
подстицаних средстава за развој пољопривреде у 2012.
години формирана од стране општинског Већа.
За одобрене захтеве подстицајна средства ће се директно
преносити
на
наменски
рачун
пољопривредног
произвоћача (газдинства) по спроведеном поступку
утврђивања испуњености услова за остваривање права на
коришћење подстицаја и доношења Одлуке Комисије.
Извештај о расподели подстицајних средстава за развој
пољопривреде у 2012. години биће јавно објављен након
завршетка Конкурса.
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други
начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге
адресе, неће се разматрати.

Конкурс је отворен од 17. априла 2012. године и траје до
31. августа 2012. године.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници
општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли
и локалним медијима.

Општинска управа Аранђеловац и Буџетски фонд за развој
пољопривреде

ВЕНАЦ СЛОБОДЕ 10 • 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ • СРБИЈА
ТЕЛЕФОН / ФАХ: **381 34 / 711-311

E-mail: kabinet@arandjelovac.rs

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
OПШТИНСКА УПРАВА

Списак механизације и опреме за коју је предвиђена
субвенција.:
1.

Механизација и опрема за заштиту биља
-атомизери
-прскалице

2.

3.

Механизација и опрема за хортикултурну и
пластеничку производњу
-пластеници
-култиватори
-копачице
-фолије
Механизација и опрема за наводњавање
-пумпе

4.

-црева
-капаљке
-млазнице и сл
-резервоари за воду
Маханизација и опрема за сточарство
-појилице
-хранилице
-музилице
-опрема и машине за транспорт и манипулацију
стајњаком

5.

Механизација и опрема за ратарску прозводњу
-механизација и опрема за обраду земљишта
-механизација и опрема за убирање усева
-механизација и опрема за кабасту сточну храну
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