НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ ЈУНИЦА (16-36 МЕСЕЦИ) И КРАВА ДО 5 ГОДИНА СТАРОСТИ
ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ ИМА СВАКО КО:
- има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
- има пребивалиште и производњу на територији Општине Чајетина;
- у регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или
узгајају);
- поседују најмање 1 (једну) одраслу краву или јуницу преко 14 месеци, као да поседују минимално 0,8 ха обрадиве површине по грлу у
власништву или у закупу;
- купе јуницу за приплод старости од 16 до 36 месеци у моменту потписивања уговора или издавања рачуна у периоду од 05.11.2015.
године
- чији је носилац власник животиње која је предмет захтева или је власник животиње члан пољопривредног газдинства подносиоца
захтева
- квалитетну приплодну јуницу која је премет захтева користе за даљу репродукцију на свом газдинству 3 године од дана набавке
- да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу Закона којим се уређују јавне набавке
- је подносилац захтева измирио обавезе по основу локалних јавних прихода
УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
- извод из сточног фонда из Управе за трезор;
- извод из биљне производње из Управе за трезор;
- потврду о обнови регистрације газдинства за 2016. годину;
- личну карту, картицу са бројем рачуна из банке;
- уверење из локалне пореске да је подносилац захтева измирио обавезе по основу локалних јавних прихода
- као доказ куповине мора приложити: копију рачуна (фактура) која гласи на име и извод или налог за плаћање оверен од стране банке
ако је плаћање извршено безготовински, ИЛИ копију рачуна (фактура) која гласи на име и фискални исечак ако је плаћање извршено
готовински, ИЛИ уколико је купљено од физичког лица, оверен купопродајни уговор и признаницу да је плаћање извршено
- пасош за купљено грло
- потврду матичне службе да је купљено грло у матичној евиденцији
* Приплодне јунице (16-36месеци) – 40% - максимум 80.000 рсд/грлу; Краве до 5 година старости – 40% - максимум 50.000 рсд/грлу,
додатних 5% за газдинства чији је нослиац жена или лице млађе од 40 година
* Једно газдинство у 2016. години по основу набавке животиња, садница, механизације, осигурања, опреме и изградње објеката може
максимално добити укупно 600.000,00 динара
* Захтеви се подносе од 01.03.2016. године до утрошака средстава а најкасније до 05.11.2016.године за рачуне/уговоре издате/склопљене
у периоду од 05.11.2015. до 05.11.2016. године
СУБВЕНЦИЈА СЕ ИСПЛАЋУЈЕ ПО ДОБИЈАЊУ РЕШЕЊА, УЗ САГЛАСНОСТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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ИЗГРАДЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА
ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ ИМА СВАКО КО:
- има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
- има пребивалиште и производњу на територији Општине Чајетина;
- у регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или
узгајају);
- поднесу захтев регресирање рачуна за изградњу следећих пољопривредних објеката: објеката за смештај животиња; објекта за
складиштење хране за животиње; објеката за складиштење /чување млека; објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака;
објеката за смештај животиња; објеката/просторија за складиштење концентроване и кабасте сточне хране (сено, силажа, сенажа, итд);
објеката за манипулацију, одлагање и примену стајњака у случају затвореног држања на фармама и набавка опреме/механизације за ове
сврхе; боксова за држање крмача, прасилишта и одгајалишта за прасад; Изградња сушара за индустријско, зачинско и лековито биље;
Изградња објеката за производњу меда;
- је подносилац захтева измирио обавезе по основу локалних јавних прихода
УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
- извод из сточног фонда из Управе за трезор;
- извод из биљне производње из Управе за трезор;
- потврду о обнови регистрације газдинства за 2016. годину;
- личну карту, картицу са бројем рачуна из банке
- као доказ куповине мора приложити: копију рачуна (фактура) која гласи на име и извод или налог за плаћање оверен од стране банке
ако је плаћање извршено безготовински, ИЛИ копију рачуна (фактура) која гласи на име и фискални исечак ако је плаћање извршено
готовински

* 30% (максимално 6000 рсд/ м2) , додатних 5% за газдинства чији је носiлaц жена или лице млађе од 40 година
* Једно газдинство у 2016. години по основу набавке животиња, садница, механизације, осигурања, опреме и изградње објеката може
максимално добити укупно 600.000,00 динара
* Захтеви се подносе од 01.03.2016. године до утрошака средстава а најкасније до 05.11.2016. године за рачуне издате у периоду од
05.11.2015. до 05.11.2016. године
СУБВЕНЦИЈА СЕ ИСПЛАЋУЈЕ ПО ДОБИЈАЊУ РЕШЕЊА, УЗ САГЛАСНОСТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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НАБАВКА ОВАЦА, КОЗА (СТАРОСТИ ОД 6 ДО 18 МЕСЕЦИ) И СВИЊА (СТАРОСТИ 5 ДО 8 МЕСЕЦИ) УВЕДЕНИХ У
МАТИЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ ИМА СВАКО КО:
- има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
- има пребивалиште и производњу на територији Општине Чајетина;
- у регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или
узгајају);
- поседују најмање 10 (десет) одраслих оваца, као да поседују минимално 0,15 ха обрадиве површине по грлу у власништву или у закупу/
5 (пет) одраслих коза, као да поседују минимално 0,10 ха обрадиве површине по грлу у власништву или у закупу / 2 (две) одрасле крмаче,
као да поседују минимално 0,10 ха обрадиве површине по грлу у власништву или у закупу
- купе овцу/козу за приплод старости од 6 до 18 месеци у моменту потписивања уговора или издавања рачуна у периоду од 05.11.2015.
године / купе свињу за приплод старости од 5 до 8 месеци у моменту потписивања уговора или издавања рачуна у периоду од 05.11.2015.
године
- чији је носилац власник животиње која је предмет захтева или је власник животиње члан пољопривредног газдинства подносиоца
захтева
- квалитетну приплодну овцу/козу/свињу која је премет захтева користе за даљу репродукцију на свом газдинству 2 године (овцу и козу),
годину (свињу) од дана набавке
- да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу Закона којим се уређују јавне набавке
- је подносилац захтева измирио обавезе по основу локалних јавних прихода
УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
- извод из сточног фонда из Управе за трезор;
- извод из биљне производње из Управе за трезор;
- потврду о обнови регистрације газдинства за 2016. годину;
- личну карту, картицу са бројем рачуна из банке
- као доказ куповине мора приложити: копију рачуна (фактура) која гласи на име и извод или налог за плаћање оверен од стране банке
ако је плаћање извршено безготовински, ИЛИ копију рачуна (фактура) која гласи на име и фискални исечак ако је плаћање извршено
готовински, ИЛИ уколико је купљено од физичког лица, оверен купопродајни уговор и признаницу да је плаћање извршено
- пасош за купљено грло, потврду матичне службе да је купљено грло у матичној евиденцији
* Приплодне овце/козе (6-18месеци) – 30% - максимум 9.000 рсд/грлу; Свиње 5-8месеци старости – 30% - максимум 9.000 рсд/грлу,
додатних 5% за газдинства чији је нослиац жена или лице млађе од 40 година
* Једно газдинство у 2016. години по основу набавке животиња, садница, механизације, осигурања, опреме и изградње објеката може
максимално добити укупно 600.000,00 динара
* Захтеви се подносе од 01.03.2016. године до утрошака средстава а најкасније до 05.11.2016.године за рачуне издате у периоду од
05.11.2015. до 05.11.2016. године
СУБВЕНЦИЈА СЕ ИСПЛАЋУЈЕ ПО ДОБИЈАЊУ РЕШЕЊА, УЗ САГЛАСНОСТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ ИМА СВАКО КО:
- има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
- има пребивалиште и производњу на територији Општине Чајетина;
- поднесу захтев регресирање рачуна за набавку: опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и
кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.); Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и апликацију стајњака;
Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и везаном систему држања; Набавка преносне опреме за мужу;
Набавка опреме за хлађење и складиштење млека; Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване
и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и термо – појилице; Набавка воћарсковиноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за резидбу, тарупирање и бербу; 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
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); Набавка трактора за ратарску производњу; Набавка комбајна за жетву и бербу; Набавка прикључних машина
за жетву и бербу; Набавка машина за обраду земљишта; Набавка сејалица; Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести,
штеточина и корова; Набавка опреме за пчеларство
- је подносилац захтева измирио обавезе по основу локалних јавних прихода
УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
- извод из сточног фонда из Управе за трезор;
- извод из биљне производње из Управе за трезор;
- потврду о обнови регистрације газдинства за 2016. годину;
- личну карту, картицу са бројем рачуна из банке
- као доказ куповине мора приложити: копију рачуна (фактура) која гласи на име и извод или налог за плаћање оверен од стране банке
ако је плаћање извршено безготовински, ИЛИ копију рачуна (фактура) која гласи на име и фискални исечак ако је плаћање извршено
готовински
* 30% повраћај, додатних 5% за газдинства чији је носилац жена или лице млађе од 40 година
* Једно газдинство у 2016. години по основу набавке животиња, садница, механизације, осигурања, опреме и изградње објеката може
максимално добити 600.000,00 динара
* Захтеви се подносе од 01.03.2016. године до утрошка средстава а најкасније до 05.11.2016. за рачуне издате у периоду од 05.11.2015. до
05.11.2016. године
СУБВЕНЦИЈА СЕ ИСПЛАЋУЈЕ ПО ДОБИЈАЊУ РЕШЕЊА, УЗ САГЛАСНОСТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА ЗА УСЕВЕ, ПЛОДОВЕ, ВИШЕГОДИШЊЕ ЗАСАДЕ, РАСАДНИКЕ И ЖИВОТИЊЕ
ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ ИМА СВАКО КО:
- има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
- има пребивалиште и производњу на територији Општине Чајетина;
- је измирио обавезе по основу локалних јавних прихода;
- осигурао усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике или животиње у периоду од 1. новембра 2015. године до 31. октобра 2016.
године
УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
- копија полисе осигурања издата од стране друштва за осигурање код кога је подносилац осигуран у периоду од 1. новембра претходне
до 31. октобра текуће године, а оригинал се доставља на увид;
- потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања;
- извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор за 2016. годину;
- фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства
- фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна
* 50% повраћај, додатних 5% за газдинства чији је нослиац жена или лице млађе од 40 година
* Једно газдинство у 2016. години по основу набавке животиња, садница, механизације, осигурања, опреме и изградње објеката може
максимално добити 600.000,00 динара
* Захтеви се подносе од 01.03.2016. године до утрошака средстава а најкасније до 05.11.2016. за рачуне издате у периоду од 05.11.2015. до
05.11.2016. године
СУБВЕНЦИЈА СЕ ИСПЛАЋУЈЕ ПО ДОБИЈАЊУ РЕШЕЊА, УЗ САГЛАСНОСТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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НАБАВКА ХРАНЕ ЗА ОСТАВЉЕНУ ЖЕНСКУ ТЕЛАД, УМАТИЧЕНУ ЈАГЊАД, УМАТИЧЕНУ ЈАРАД И СВИЊЕ ИЗ
СОПСТВЕНОГ ПОДМЛАТКА
ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ ИМА СВАКО КО:
- има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
- има пребивалиште и производњу на територији Општине Чајетина;
- је измирио обавезе по основу локалних јавних прихода;
- приложи рачуне за набавку сточне хране (фискални и готовински) и пасоше односно педигрее за остављена грла
УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
- извод из сточног фонда из Управе за трезор;
- извод из биљне производње из Управе за трезор;
- потврду о обнови регистрације газдинства за 2016. годину;
- личну карту, картицу са бројем рачуна из банке;
- уверење из локалне пореске да је подносилац захтева измирио обавезе по основу локалних јавних прихода
- као доказ куповине мора приложити: копију рачуна (фактура) која гласи на име и извод или налог за плаћање оверен од стране банке
ако је плаћање извршено безготовински, ИЛИ копију рачуна (фактура) која гласи на име и фискални исечак ако је плаћање извршено
готовински,
- пасош за остављено грло
- потврду матичне службе да је купљено грло у матичној евиденцији
* 70 % трошкова исхране женске телади у периоду од највише 10 месеци (купљена сточна храна), а максимално 25.000 дин/грлу,
додатних 5% за газдинства чији је нослиац жена или лице млађе од 40 година
70 % трошкова исхране уматичене женске јагњади, јаради и свиња у периоду од највише 10 месеци (купљена сточна храна), а максимално
5.000 дин/грлу, додатних 5% за газдинства чији је нослиац жена или лице млађе од 40 година
* Захтеви се подносе од 01.02.2016. године до утрошака средстава а најкасније до 05.11.2016. за рачуне издате у периоду од 05.11.2015. до
05.11.2016. године
СУБВЕНЦИЈА СЕ ИСПЛАЋУЈЕ ПО ДОБИЈАЊУ РЕШЕЊА, УЗ САГЛАСНОСТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ИЛИ ОБНАВЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАСАДА ВОЋА
ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ ИМА СВАКО КО:
- има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
- има пребивалиште и производњу на територији Општине Чајетина;
- поднесу захтев регресирање рачуна за 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 набавка опреме и средстава за
тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала
- да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу Закона којим се уређују јавне набавке
- је подносилац захтева измирио обавезе по основу локалних јавних прихода
УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
- извод из биљне производње из Управе за трезор;
- потврду о обнови регистрације газдинства за 2016. годину;
- личну карту, картицу са бројем рачуна из банке;
- уверење из локалне пореске да је подносилац захтева измирио обавезе по основу локалних јавних прихода
- као доказ куповине мора приложити: копију рачуна (фактура) која гласи на име и извод или налог за плаћање оверен од стране банке
ако је плаћање извршено безготовински, ИЛИ копију рачуна (фактура) која гласи на име и фискални исечак ако је плаћање извршено
готовински, ИЛИ уколико је купљено од физичког лица, оверен купопродајни уговор и признаницу да је плаћање извршено
- сертификат о квалитету и здравственом стању садног материјала
* 30 % повраћај за набавку сертификованих садница, додатних 5% за газдинства чији је нослиац жена или лице млађе од 40 година
* Једно газдинство у 2016. години по основу набавке животиња, садница, механизације, осигурања, опреме и изградње објеката може
максимално добити 600.000,00 динара
* Захтеви се подносе од 01.02.2016. године до утрошака средстава а најкасније до 05.11.2016 за рачуне издате у периоду од 05.11.2015. до
05.11.2016. године
СУБВЕНЦИЈА СЕ ИСПЛАЋУЈЕ ПО ДОБИЈАЊУ РЕШЕЊА, УЗ САГЛАСНОСТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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