На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Чајетина за 2017. годину, усвојеног на Седници
скупштине општине Чајетина 29. децембра 2016., а на основу сагласности
Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије (број 32000-00310/ 2017-09 од 03.02. 2017.) Привредно друштво за развој пољопривреде
општине Чајетина, Златиборски Еко Аграр ДОО, објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РЕГРЕС РАЧУНА ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ГАЗДИНСТАВА
Шифра
регреса

Назив инвестиције

Износ

101.1.1.

Набавка квалитетних
сименталског говечета

приплодних

јуница

млечних

раса

или

101.1.2

Изградња објеката за смештај животиња и набавка опреме за наведене
објекте (опрема за изђубравање, опрема за напајање, за вентилацију, 30%
опреме за мужу, исхрану животиња, итд.)

101.1.3

Изградња објекта за складиштење хране за животиње

30%

101.1.4

Изградња објеката за складиштење /чување млека

30%

101.1.5

Изградња објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака

30%

101.1.6

Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и
складиштење концентроване и кабасте сточне хране на газдинству 30%
(сено, силажа, сенажа, итд.)

101.1.7

Механизација/опрема за манипулацију,
стајњака

101.1.8

Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном
30%
и везаном систему држања

101.1.9

Набавка преносне опреме за мужу

одлагање и апликацију

101.1.10 Набавка опреме за хлађење и складиштење млека
Лица млађа од 40 година и жене као носиоци регистрованих пољопривредних
газдинстава имају додатних 5 % повраћаја.
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40%

30%

30%
30%

Уз захтев се прилаже:
 оригинал или фотокопија издатог рачуна или овереног уговора о купопродаји за
набавку квалитетних приплодних грла
 пасош купљене животиње и потврда основне одгајивачке организације да је грло
познатог и контролисаног порекла (за набавку квалитетних приплодних грла)
 оригинал или фотокопија издатог рачуна који гласи на име и извод и налог за
плаћање оверен од стране банке ако је плаћање извршено безготовински ,а за
инвестиције у периоду после 01.03.2017.предрачун или профактуру
 извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор за
2017. годину
 фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства
 фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна
 потврда о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода
 за изградњу и адаптацију објекта у периоду после 01.03.2017. сву потребну
документацију у складу са планском документацијом која важи на територији
општине Чајетина (решење о одобрењу извођења радова и потврда о пријави
почетка извођења радова)
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства :
 која поседују најмање три одрасле краве или јунице преко 14 месеци
 која купе јуницу за приплод старости од 14-36 месеци у моменту потписивања
уговора или издавања предрачуна
 чији је носилац власник животиње која је предмет захтева или је власник
животиње члан пољопривредног газдинства подносиоца захтева
 грла која су предмет подстицаја морају бити познатог порекла и под контролом
основне одгајивачке организације
 која квалитетну приплодну јуницу која је премет захтева користе за даљу
репродукцију на свом газдинству 3 године од дана набавке
 добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу закона
којим се уређују јавне набавке
Шифра

Назив инвестиције

Износ

101.2.1

Набавка квалитетних оваца,коза и свиња

30%

101.2.1

Набавка квалитетних грла сјеничке праменке

50%

101.2.2

Изградња и опремање објеката за смештај животиња

30%

101.2.3

Изградња објеката/просторија за складиштење концентроване и
30%
кабасте сточне хране (сено, силажа, сенажа, итд)

регреса
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101.2.4

Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и
дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на
30%
газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и
термо – појилице

101.2.5

Изградња објеката за манипулацију, одлагање и примену
стајњака у случају затвореног држања на фармама и набавка 30%
опреме/механизације за ове сврхе

101.2.6

Изградња боксова за држање крмача, прасилишта и одгајалишта
30%
за прасад

Лица млађа од 40 година и жене као носиоци регистрованих пољопривредних
газдинстава имају додатних 5 % повраћаја.
Уз захтев се прилаже:
 оригинал или фотокопија издатог рачуна или овереног уговора о купопродаји за
набавку квалитетних приплодних грла
 пасош купљене животиње и потврда основне одгајивачке организације да је
грло познатог и контролисаног порекла (за набавку квалитетних приплодних
грла)
 оригинал или фотокопија издатог рачуна који гласи на име и извод или налог за
плаћање оверен од стране банке ако је плаћање извршено безготовински ,а за
инвестиције у периоду после 01.03.2017 .предрачун или профактуру
 звод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор за
2017. годину
 фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства
 фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна
 потврда о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода
 за изградњу и адаптацију објекта у периоду после 01.03.2017. сву потребну
документацију у складу са планском документацијом која важи на територији
општине Чајетина (решење о одобрењу извођења радова и потврда о пријави
почетка извођења радова)
 за изградњу и адаптацију објеката макцималан износ повраћаја је 6000,00
дин/m2

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која:
 поседују:најмање 3 одрасле краве или јунице старости преко 14 месеци,
најмање 10 одраслих оваца,5 коза или 2 свиње
 да су овце и козе које су предмет набавке старости 6-18
месеци,квалитетни приплодни овнови и јарчеви старости 12-60
месеци,квалитетне приподне назимице старости 5-9 месеци,приплодни
нерастови старости од 9-60 месеци
 квалитетну приплодну овцу и козу и свињу која је предмет захтева
користе за даљу репродукцију на свом газдинству 2 године од дана
набавке
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 добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу
закона којим се уређују јавне набавке
 грла која су предмет подстицаја морају бити познатог порекла и под
контролом основне одгајивачке организације
Предмет захтева за регрес квалитетних приплодних грла сјеничке праменке
не може бити мањи од 5 (пет) грла.
Максимум за јуницу је 80.000,00РСД /грлу,за козе и свиње 9000 ,00
РСД/грлу, за сјеничку праменку 12 000,00 РСД/грлу.

Шифра
регреса

Назив инвестиције

Износ

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
30%
набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију,
сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног
материјала

101.3.2

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера,
30%
подривача и машина за резидбу, тарупирање и бербу

101.3.3

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 30%
атомизера за заштиту од болести, корова и штеточина; набавка
система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и
расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и
пратеће опреме; набавка система кап по кап; набавка пластичних
фолија, агротекстила и прскалица за наводњавање,казана за
печење ракије)

101.3.4

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за
повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и
расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и
полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике
и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних 30%
фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система
за вештачко осветљавање, система за наводњавање/
одводњавање и столова за производњу расада) за пластенике и
стакленике
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Лица млађа од 40 година и жене као носиоци регистрованих пољопривредних
газдинстава имају додатних 5 % повраћаја.
Уз захтев се прилаже:
 оригинал или фотокопија издатог рачуна који гласи на име и извод или налог за
плаћање оверен од стране банке ако је плаћање извршено безготовински ,а за
инвестиције у периоду после 01.03.2017.предрачун или профактуру.
 сертификат о квалитету и здравственом стању садног материјала
 извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор за
2017. годину;
 фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства
 фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна
 извод из биљне производње из Управе за трезор
 потврда о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода
Прихватљиви корисници за инвестицију 101.3.1 су пољопривредна газдинства која
планирају заснивање производње једне воћне врсте или винограда у јесен 2016. или на
пролеће и јесен 2017. године и то на површини не мањој од 0,20 ха за коштичаво воће,
од 0,20 ха јабучасто воће у условима наводњавања, 0,20 ха језграсто воће, од 0,20 ха за
јагодасто воће, од 0,20 ха за виноград.
Прихватљиви корисници за инвестицију 101.3.4 су пољопривредна газдинства
која планирају инвестирање у заштићени простор на површини од 0,04 ха до 0,20 ха
или полузаштићени простор на површини од 0,20 ха до 0,50 ха;
Прихватљиви корисници за инвестиције 101.3.1., 101.3.2., 101.3.3., 101.3.4. из
овог сектора су пољопривредна газдинства која имају засновану
воћарску
производњу на најмање 0,20 ха за јабучасто, коштичаво и језграсто воће, 0,20 ха за
јагодасто воће, односно у колико имају производњу у затвореном простору на најмање
0,05 ха или повртарску производњу/производња лековитог или украсног биља на
најмање 0,20 ха.
Шифра

Назив инвестиције

Износ

101.4.1.

Набавка трактора за ратарску производњу

30%

101.4.2.

Набавка комбајна за жетву и бербу

30%

101.4.3.

Набавка прикључних машина за жетву и бербу

30%

101.4.4.

Набавка машина за обраду земљишта

30%

101.4.5.

Набавка сејалица

30%

101.4.6.

Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести,
30%
штеточина и корова

101.4.9.

Изградња сушара за индустријско, зачинско и лековито биље

регреса
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30%

101.5.1.

Набавка нових пчелињих друштава

30%

101.5.2.

Набавка опреме за пчеларство

30%

101.5.4.

Изградња објеката за производњу меда

30%

Лица млађа од 40 година и жене као носиоци регистрованих пољопривредних
газдинстава имају додатних 5 % повраћаја.
Уз захтев се прилаже:
 оригинал или фотокопија издатог рачуна који гласи на име и извод или налог за
плаћање оверен од стране банке ако је плаћање извршено безготовински ,а за
инвестиције у периоду после 01.03.2017.предрачун или профактуру
 извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор за
2017. годину;
 извод из биљне производње који издаје Управа за трезор
 фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства
 фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна
 потврда о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода
Прихватљиви корисници за инвестиције 101.4.1.,101.4.2,101.4.3, 101.4.4., 101.4.5.,
101.4.6., 101.4.8., 101.4.9. су:
 пољопривредна газдинства која имају минимум 2 ха земљишта под
усевима,
Прихватљиви корисници за инвестиције 101.4.1., 101.4.2, 101.4.3, 101.4.4.,
101.4.5. и 101.4.9. су :
 пољопривредна газдинства која имају минимум 2 ха земљишта под
усевима,
 предметну инвестицију не отуђе најмање пет година од датума куповине
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Шифра

Назив инвестиције

Износ

101.6.1.

Изградња објеката за аквакултуру

30%

101.6.2.

Набавка нове опреме за рибњаке

30%

регреса

Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу
поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава уз сагласност
Општинског већа

Захтев за инвестиције у периоду после 01. марта 2017. се подноси по
основу предрачуна ,а по добијању решења о одобреној субвенцији и
достављеног оригинал рачуна врши се исплата.
Предмет субвенције се не може отуђити у року од 5 година од датума
подношења захтева.
Корисници могу остварити право на регрес у максималном износу до 600.000,00
динара у току једне године за један или више пројеката,а минималан износ повраћаја
је 5000,00 динара по рачуну.
Лица млађа од 40 година и жене као носиоци регистрованих пољопривредних
газдинстава имају додатних 5% повраћаја.
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