На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Чајетина за 2017. годину, усвојенoг 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
НАБАВКУ КОНЦЕНТРОВАНЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ ЗА УВЕЋАЊЕ СТАДА ИЗ
СОПСТВЕНОГ ПОДМЛАТКА
Шифра

Назив инвестиције

регреса
605

Набавка хране за остављену женску телад,јагњад , јарад
и прасад познатог и контролисаног порекла

Износ
70%

Лица млађа од 40 година и жене као носиоци регистрованих пољопривредних
газдинстава имају додатних 5% повраћаја.
Уз захтев се прилаже:
 оригинал издатог фискалног рачуна и рачуна који гласи на име (готовински
рачун) или извод или налог за плаћање оверен од стране банке , ако је плаћање
извршено безготовински
 извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор за
2017. годину
 извод из регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду коју издаје
Управа за трезор за 2017.годину
 извод из регистра пољопривредних газдинстава о биљној производњи из Управе
за трезор за 2017.годину
 фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства
 фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна
 уверење из локалне пореске управе да су измирене обавезе по основу локалних
јавних прихода
 пасош за остављено женско теле
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 потврду матичне службе да је грло у матичној евиденцији
Пољопривредни произвођачи који оставе женску телад познатог порекла и под
контролом основне одгајивачке организације добијају повраћај за набавку
концентроване сточне хране за првих 10 месеци узраста грла , максимално 25 000,00
динара по грлу.
Пољопривредни произвођачи који оставе женску јагњад, јарад и прасад познатог
порекла и под контролом основне одгајивачке организације добијају повраћај за
набавку концентроване хране за првих 10 месеци узраста грла, максимално 5 000,00
динара по грлу.

Општи критеријуми за кориснике по овој мери
-да корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава ,са активним статусом и са пребивалиштем и
производњом на територији општине Чајетина
-да у моменту подношења захтева поседује најмање 3 краве или 3 јунице преко
14 месеци старости, 10 оваца,5коза или 2 свиње
-да грло за које је остварена субвенција не отуђи у периоду од минимум 2
године од рођења грла
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима , који
су прописани од стране Привредног друштва за развој пољопривреде Златиборски
Еко Аграр .
Даном пријема се рачуна дан подношења комплетног захтева служби на
разматрање.
Исплата ће се вршити до утрошка средстава по редоследу пристизања захтева уз
сагласност Општинског већа.
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