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Безбедност плодова воћака у фази бербе
На плодовима обраних воћака током
чувања може се појавити више обољења.
Поједина воде порекло од инфекција
остварених још у воћњаку, док су друге
заразе повезане са активностима при
манипулацији, током чувања и транспорта
обраног рода. Неминовно за многа обољења
највећи утицај имају услови при чувању и
продаји плодова воћа. Уколико су
складишта за краткорочније чување или,
пак хладњаче неадекватно припремљене и
функционално оспособљене, што омогућује
појачану појаву болести, складиштени
плодови лако могу бити неупотребљиви
развојем складишних болести, као што су :
Мрка или Црна трулеж; Горка трулеж
јабуке; Сива плесан; Зелена плесан јабуке и
крушке (пре бербе али и током чувања
плодова
Време бербе, односно степен
зрелости плодова је критичан фактор за
њихово успешно чување. Зато је потребно
брати чвршће плодове, пре пуне зрелости,
јер су тада мање подложне механичким
повредама и лакше се транспортују. При
самој
берби,
транспорту
и
свакој
манипулацији са плодовима избегавати
свако повређивање покожице. Уколико су
извесни плодови оштећени, издвојити их и
одстранити пре уношења здравих у
складиште. Нарочиту пажњу указати
чистоћи амбалаже и судова за бербу воћа.
Не дозволити да се у гајбицама налазе
остаци раније чуваних плодова, као ни било
какви деформитети и преломи материјала (
пр. од делова летвица, ексера, жице и сл.).
Предузети све фитосанитарне мере ради
обезбеђења
чистоће
складишта.
У
складиштима са могућношћу контроле
атмосфере, пре свега температуре и
влажности, као и садржаја кисеоника,
осигурава се минимално дисање плодова.

То је један од значајних фактора за
повећање
отпорности
према
нападу
патогених организама током чувања
плодова.
Од момента зрења плодова важно је
водити рачуна да не дође до појаве плесни,
труљења самих плодова, како на површини,
тако и на мезокарпу, као и на коштицама
плодова,или самим језграма ( пример код
ораха, лешника, кајсије и сл.) То је један од
услова
постизања
доброг
квалитета
плодова, посебно здравих језгара плода, и
одсуство
ширења
микотоксина.
Контаминација плодова воћака, али у том
погледу, и прерађевина од наведених
плодова ( сокови, џемови, пекмези, каше,
газирана и негазирана пића од плодова
воћака...), осим великог ризика по здравље
људи( услед употребе заражених плодова),
доводи и до значајних економских губитака
у привреди.
Примарна места за настанак и развој
микотоксина су повреде на плодовима које
настају током брања и паковања плодова.
Осим тога, патоген може да продре преко
лентицела, што је потенцијална могућност
највише код презрелих плодова, о али и код
оних воћака које су биле изложене стресу (
утицај ожеготина, града и других
елементарних
непогода,
или,
пак
прекомерно заливање у сушном периоду).
Уз спречавање првих, непосредних
оштећења плодова током бербе, паковања и
транспорта, веома је битно унети обране
плодове што пре у прохлађена складишта.
Претходно, не би требало изоставити
обавезну дезинфекцију складишта. За ову
намену највише се користи хлор или , пак,
натријум-о-фенилфенат у концентрацији
0.3-0.5 %.
Мр Бранко Танасковић ПССС Чачак
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ИСХРАНА КРАВА У ПЕРИОДУ ЗАСУШЕНОСТИ

Оптимална дужина засушености крава
треба да је 6-8 недеља. Дневни оброк
засушених крава треба да обезбеди потребе
за одржавање телесне масе, за пораст
фетуса и за враћање изгубљене телесне масе
ако она није поправљена у последњј фази
лактације. Засушене краве имају повећане
потребе у енергији, протеинима и
минералним материјама – фосфору и
калцијуму у односу на неоплођене краве а
мање у односу на краве у лактацији. У овом
делу производног циклуса крава хранљиве
материје се интензивно користе за пораст
плода, стварање телесних резерви за
наредну лактацију а све мање за
производњу млека.
Циљ исхране у овом периоду је:
 Засушивање млечне жлезде и
регенерација вимена пре новог
тељења
 Одезбедити
потребе
крава
у
хранљивим материјама
 Прелаз крава на транзициони оброк
треба започети 2 недеље пре тељења
 Не
допустити
конзумирање
калцијума и фосфора у вишку.
Конзумирање суве материје у оброку
треба да износи око 2% од телесне масе
крава, при чему 50% треба да буде
обезбеђено из кабастих хранива а 50 % из
концентрованих хранива. Однос калцијума
и фосфора треба да буде 0,6 : 0,4% у сувој
материји оброка, већи проценат може да
доведе до појаве млечне грознице.
Метаболички поремећаји
( млечна грозница, дислокација сиришта,
ретенција плаценте, синдром масне јетре,

лош апетит) су честа појава код дебелих
крава у овом периоду.
Период засушености се може поделити на
две фазе: до 14 дана пред тељење и
последњих 14 дана бременитости.
Исхрану у првој фази засушености, која
треба да траје 30 до 45 дана, чини углавном
квалитетно ливадско сено уз коришћење
минималних количина концентрованих
смеша ради подмирења потреба у свим
хранљивим материјама. Коришћење силаже
у овој фази би требало избегавати због
претераног уноса енергије и појаве
синдрома дебелих крава.
За исхрану засушених крава у последњих
две недеље бременитости оброк треба да
чине хранива која ће се користити и у току
лактације, ради прилагођавања микрофлоре
бурага на високо енергетски оброк након
тељења. У току овог периода засушености
препоручују се следеће мере:





Давати 3-4 кг. концентрата или зрна
житарица дневно по грлу,
Кравама давати 3-4 кг. квалитетног
сена ради стимулисања преживања,
Ако дође до едема искључити со из
оброка,
Оброку се могу додавати витамини Б
комплекса пре или непосредно након
тељења наредних 4-10 недеља у
количини од 6 гр./ крави/ дан

Саветодавац за сточарство
Небојша Брајовић
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Подстицаји за спровођење активности у циљу подизања конкурентности
кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и
производа са ознаком географског порекла

Све више се увиђа значај и потреба
сертификације
пољопривредних
и
прехрамбених производа са ознакама
географског порекла, као и органских
производа, што потврђује гаранцију
квалитета хране. Да би се поспешила и
унапредила
производња
ових
врста
производа
донет
је
Правилник
о
подстицајима за спровођење активности у
циљу подизања конкурентности у смислу
додавања вредности кроз прераду, као и за
увођење и сертификацију система квалитета
хране, органских производа и производа са
ознаком географског порекла.
Под сертификацијом се подразумева
поступак контроле и оцењивања процеса
производње и добијеног производа, што
укључује и лабораторијске анализе за
проверу квалитета производа добијених
методама
органске
производње,
пољопривредних
и
прехрамбених
производа са ознаком географског порекла
и
пољопривредних
и
прехрамбених
производа са националном ознаком вишег
квалитета „српски квалитет” које су
извршене у лабораторијама овлашћеним од
стране министарства надлежног за послове
пољопривреде као и издавање сертификата
којим се потврђује њихова усклађеност са
прописаним
захтевима
у
погледу
производње
и
квалитета,
издавање
документа којим се потврђује њихова
усклађеност са прописаним захтевима у
погледу производње, за производе у
периоду
конверзије
у
органској
производњи,
односно
усаглашеност
производа са спецификацијом, за производе
са ознаком „српски квалитет”.
Подстицаји
сертификaцији:

обухватају

подршку

1) система управљања безбедношћу хране
према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS,
GOST-R стандарду;
2) добре пољопривредне праксе према
GLOBALG.A.P. стандарду;
3) система квалитета хране према HALAL
стандарду;
4) система квалитета хране према KOSHER
стандарду;
5) производа добијених методама органске
производње;
6) производа са ознаком географског
порекла;
7) производа са ознаком „српски квалитет”.
Право на подстицаје има:
1) физичко лице – носилац комерцијалног
породичног
пољопривредног
газдинства;
2) предузетник;
3) правно лице;
4) удружење.
Физичко лице – носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства,
предузетник и правно лице имају право на
подстицаје ако су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава.
Физичко лице има право на подстицаје за
сертификацију:
- добре пољопривредне праксе према
GLOBALG.A.P. стандарду;
- производа
добијених
методама
органске производње;
- производа са ознаком географског
порекла;
- производа са ознаком „српски
квалитет”.
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Предузетник и правно лице имају право на
подстицаје за сертификацију:
- добре пољопривредне праксе према
GLOBALG.A.P. стандарду;
- система квалитета хране према
HALAL стандарду;
Удружења имају право на подстицаје за
сертификацију:
- производа са ознаком географског
порекла;
- производа са ознаком „српски
квалитет”.
Право на подстицаје може да оствари лице
ако има:
1) сертификат издат од сертификационог
тела акредитованог од Акредитационог тела
Србије или од надлежног тела за послове
акредитације у Руској Федерацији, за
подстицаје
сертификације
система
управљања безбедношћу хране према ISO
22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R
стандарду;
2) сертификат према GLOBALG.A.P.
стандарду издат од сертификационог тела
које је одобрено од Секретаријата за
сертификацију
GLOBALG.A.P.-а
(FoodPLUS,
Келн,
Немачка,
www.globalgap.org),
за
подстицаје
сертификације добре пољопривредне праксе
према GLOBALG.A.P. стандарду;
3) сертификат издат од Ријасета исламске
заједнице Србије, односно јеврејске
заједнице у Републици Србији, за
подстицаје
сертификације
система
квалитета хране према HALAL стандарду и
система квалитета хране према KOSHER
стандарду;
4) сертификат издат од контролне
организације која је овлашћена од
Министарства у складу са законом којим се
уређује органска производња или документ
издат од те организације којом произвођач

чија је производња у периоду конверзије
доказује да је његова производња у складу
са законом којим се уређује органска
производња, за подстицаје сертификације
производа добијених методама органске
производње
5) сертификат издат од сертификационог
тела које је овлашћено од Министарства у
складу са законом којим се уређују ознаке
географског порекла за пољопривредне и
прехрамбене производе, за подстицаје
сертификације производа са ознаком
географског порекла;
6) потврду о усаглашености производа са
спецификацијом, за производе са ознаком
„српски квалитет”, издату од контролног
тела које је овлашћено од Министарства и
решење o означавању производа ознаком
„српски квалитет” и праву коришћења те
ознаке, у складу са урeдбом којом се
уређује означавање пoљoприврeдних и
прeхрaмбeних прoизвoдa националном
oзнaкoм
вишeг
квaлитeтa
„српски
квалитет”, за подстицаје сертификације
производа са ознаком „српски квалитет”..
Захтев се подноси
Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде –
Управи за аграрна плаћања за сваку
календарску годину, у периоду од 1. марта
до 31. октобра текуће године.
Изузетно у 2018. години захтев за остваривање
права на подстицаје подноси се од дана ступања
на снагу овог правилника до 31. октобра 2018.
године, за предмет подстицаја који је реализован
у периоду од 1. новембра 2017. године до дана
подношења захтева.

Захтев се може поднети за један или више
подстицаја.
Уз
захтев
се
доставља
следећа
документација:
1) сертификат у зависности од врсте
подстицаја за који се захтев подноси;
2) рачун на име подносиоца захтева о
плаћеном износу трошкова сертификације
за подстицај за који се подноси захтев;
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3) доказ о извршеном плаћању и то налог за
уплату и одговарајући извод оверен од
стране банке за правно лице, предузетника
и удружење, као и за физичко лице које је
плаћање извршило безготовински, односно
одговарајући фискални исечак уколико је
физичко
лице
плаћање
извршило
готовински;
4) сертификат о акредитацији, као и обим
акредитације сертификационог тела које је
изршило послове сертификације, издат од
стране надлежног тела за послове
акредитације
Документација
треба
да
гласи
на
подносиоца захтева и да буде издата у
периоду од 1. новембра претходне
календарске године до дана подношења
захтева. Документација се доставља у
оригиналу или овереној копији, осим
сертификата који се могу достави у копији.
Управа врши административну обраду
захтева, провером података из захтева,
документације приложене уз захтев, као и

службених
евиденција.
Приликом
административне обраде захтева Управа
може да тражи достављање додатне
документације,
у
циљу
утврђивања
испуњености услова за остваривање права
на подстицаје.
Подстицаји се признају у висини од 50%65%
трошкова
плаћеног
износа
сертификације, без обрачунатог пореза на
додату вредност, у зависности да ли се
објекат који је предмет подстицаја налази у
подручју
са
отежаним
условима
привређивања, односно у коме се производе
производи који су предмет подстицаја.
Највиши укупни износ подстицаја по
кориснику је 500.000 динара.
Подстицаји се исплаћују на основу решења
Управе, по редоследу подношења захтева, а
до
износа
финансијских
средстава
утврђених прописом којим се уређује
расподела подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју.
Дипл.инж Слађана Петрић ПССС Чачак

Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју
Све
више
постоји
потреба
за
промотивним
активностима
организовањем
научно-стручних
скупова, привредних манифестација,
сајмова и изложби, како би се унапредио
промет пољопривредних и прехрамбених
производа, па је за реализацију тих
активности
омогућено
коришћење
подстицаја из буџетских средстава
Републике Србије.
Подстицаји обухватају:
1) подстицај за организацију научностручних скупова, семинара, радионица,

трибина
и
предавања
у
области
пољопривреде и руралног развоја, на
територији Републике Србије;
2) подстицај за организацију привредних
манифестација, сајмова и изложби у
области пољопривреде и руралног развоја,
на територији Републике Србије;
3) подстицај за учешће, односно излагање
пољопривредних
и
прехрамбених
производа на привредним манифестацијама,
сајмовима и изложбама у области
пољопривреде и руралног развоја у
иностранству;
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4) подстицај за учешће, односно излагање
сопствених
пољопривредних
и
прехрамбених производа на привредним
манифестацијама, сајмовима и изложбама у
области пољопривреде и руралног развоја
на територији Републике Србије.
Право на подстицаје остварује:
1) физичко лице – носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правно лице;
4) правно лице регистровано у складу са
законом којим се уређују удружења;
5) јединица локалне самоуправе;
6) образовна установа;
7) научноистраживачка установа.
Услови за остваривање подстицаја:
1)да је предмет подстицаја у потпуности
реализован у периоду од 1. новембра
претходне календарске године до 31.
октобра текуће календарске године, при
чему се под реализацијом у смислу овог
правилника сматра извршење свих радњи
везаних за набавку предмета подстицаја
(закључење уговора, промет робе и услуга,
издавање докумената који прате робу и
услуге, преузимање робе, исплата цене у
потпуности и др.), као и стављање у
функцију у складу са наменом;
2) да нема евидентираних доспелих
неизмирених дуговања према министарству
надлежном за послове пољопривреде, по
основу раније остварених подстицаја,
субвенција и кредита;
3) да за предмет подстицаја за који подноси
захтев не користи подстицаје по неком
другом основу (субвенције, подстицаји,
донације), односно ако предмет подстицаја
није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја;
4) да је измирило доспеле обавезе по основу
јавних прихода;
5) да нема својство повезаног лица са
добављачем

Подстицаји за организацију привредних
манифестација, сајмова и изложби у
области пољопривреде и руралног развоја,
на територији Републике Србије могу се
остварити за организацију научно-стручног
скупа, семинара, радионице, трибине и
предавања на којем је присуствовало
најмање 20 учесника.
Подстицаји за учешће, односно излагање
сопствених
пољопривредних
и
прехрамбених производа на привредним
манифестацијама, сајмовима и изложбама у
области пољопривреде и руралног развоја
на територији Републике Србије, могу се
остварити ако су ти производи пријављени
у Регистру.
Поступак за остваривање права на
подстицаје покреће се подношењем Захтева
у складу са законом којим се уређују
подстицаји у пољопривреди и руралном
развоју.
Захтев за остваривање права на
подстицаје подноси се писаним путем
Министарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде – Управи за аграрна
плаћања за сваку календарску годину од
01. априла до 31. октобра текуће
календарске године. Образац захтева
објављује се на званичној интернет
страници Управе.
Подносилац захтева може да оствари право
на подстицаје подношењем само једног
захтева, с тим да захтевом може да
обухвати један или више подстицаја.
Уз захтев
се доставља
следећа
документација:
1) уверење о измиреним доспелим
обавезама по основу јавних прихода, издато
од стране надлежне пореске управе;
2) уверење о измиреним доспелим
обавезама по основу јавних прихода, издато
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од стране надлежног органа јединице
локалне самоуправе;
3) рачун за трошкове, издат у периоду од 1.
новембра претходне календарске године до
31. октобра текуће календарске године, а
који гласи на подносиоца захтева;
4) отпремница за трошкове за које је
утврђена обавеза издавања отпремнице у
складу са посебним прописима;
5) доказ о извршеном плаћању трошкова и
то: потврда о преносу средстава или извод,
оверени од стране банке, а у случају када је
физичко лице извршило готовинско или
плаћање картицом може се доставити само
фискални исечак;
6) потврда надлежног органа јединице
локалне
самоуправе
према
месту
пребивалишта,
односно
седишта
подносиоца захтева да за предмет
подстицаја из захтева не користи подстицаје
по неком другом основу (субвенције,
подстицаји, донације), односно да исти
предмет подстицаја није предмет другог
поступка за коришћење подстицаја;
7)
ако
подносилац
захтева
има
пребивалиште,
односно
седиште
на
територији аутономне покрајине подноси и
потврду надлежног покрајинског органа да
за предмет подстицаја из захтева не користи
подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације), односно
да исти предмет подстицаја није предмет
другог поступка за коришћење подстицаја.
Поред наведене документације, уз захтев се
доставља и извештај о реализацији
промотивне активности, који садржи опис и
сврху промотивне активности.
Предузетник и правна лица достављају и
извод из регистра у складу са прописима
којима се уређује регистрација тог лица.
Ако је подносилац захтева удружење, поред
наведене, доставља и:

1) оснивачки акт удружења;
2) статут удружења којим су прописани
циљеви у области пољопривреде и руралног
развоја;
3) списак чланова удружења са неопходним
подацима
–
име
члана,
број
пољопривредног газдинства, адреса и број
телефона.
За подстицај за организацију научностручних скупова, семинара, радионица,
трибина
и
предавања
у
области
пољопривреде и руралног развоја, на
територији Републике Србије, поред
наведене документације, уз захтев се
подноси и програм научно-стручног скупа
са именима предавача и списак учесника
промотивне активности, са потписима.
За подстицај за организацију привредних
манифестација, сајмова и изложби у
области пољопривреде и руралног развоја,
на територији Републике Србије, поред
наведене документације, уз захтев се
подноси и потврда надлежног органа о
одржавању
привредне
манифестације,
сајма, односно изложбе, у складу са
прописима који уређују организацију
привредних изложби.
За подстицај за учешће, односно излагање
сопствених
пољопривредних
и
прехрамбених производа на привредним
манифестацијама, сајмовима и изложбама у
области пољопривреде и руралног развоја
на територији Републике Србије, уз захтев
се подноси и потврда организатора о
учешћу подносиоца захтева на привредној
манифестацији, сајму, односно изложби.
За подстицаје ангажовања предавача са
одговарајућим референцама везаним за
тему за коју држи предавање, уз захтев се
подноси и уговор о ангажовању предавача.
За подстицаје израде и штампања
промотивног и едукативног материјала на
тему која је била предмет научно-стручног
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скупа, семинара, радионице, трибине или
предавања и оглашавања у штампаним и
електронским медијима, потребно је
доставити
примерак
штампаног
промотивног и едукативног материјала,
односно
штампаног
промотивног
материјала.
Када је предмет подстицаја намењен за
надокнаду трошкова закупа уз захтев се
подноси и уговор о закупу.
Уверења, потврде и изводи не могу да буду
старији од три месеца од дана подношења
захтева.
Документа која се достављају уз захтев за
остваривање права на подстицаје треба да
гласе на подносиоца захтева и прилажу се у
оригиналу или овереној копији.
Документа на страном језику треба да буду
преведена на српски језик од стране
овлашћеног судског преводиоца.
Висина подстицаја:
Подстицаји се утврђују у процентуалном
износу од 100% oд вредности реализованих
трошкова, без ПДВ-а.
Висина подстицаја закупа просторије са
основном
техничком
опремом
за
организацију научно-стручних скупова,
семинара, радионица, трибина и предавања;
израде и штампања промотивног и
едукативног материјала на тему која је била
предмет научно-стручног скупа, семинара,
радионице, трибине или предавања и
оглашавања у штампаним и електронским
медијима, по кориснику је 300.000 динара.
Висина подстицаја ангажовања предавача
са одговарајућим референцама везаним за
тему за коју држи предавање по кориснику
је 40.000 динара.
Висина
подстицаја
за
организацију
привредних манифестација, сајмова и
изложби у области пољопривреде и
руралног развоја на територији Републике
србије по кориснику је 400.000 динара.
(Трошкови: закупа излагачког простора са

основном техничком опремом, изградње,
односно закупa штанда, закупа бине,
озвучења
и
осветљења,
штампања
промотивног материјала, оглашавања у
штампаним и електронским медијима).
Висина подстицаја за учешће, односно
излагање пољопривредних и прехрамбених
производа на привредним манифестацијама,
сајмовима и изложбама у области
пољопривреде и руралног развоја у
иностранству по кориснику је 500.000
динара. (Трошкови: закупа излагачког
простора са основном техничком опремом,
изградње, односно закупа штанда).
Висина подстицаја за учешће, односно
излагање сопствених пољопривредних и
прехрамбених производа на привредним
манифестацијама, сајмовима и изложбама у
области пољопривреде и руралног развоја
на територији Републике Србије по
кориснику је 50.000 динара. (Трошкови:
закупа излагачког простора са основном
техничком опремом и изградње, односно
закупа штанда).
Неприхватљиви трошкови:
1) порези, укључујући порез на додату
вредност;
2) царинске, увозне и административне
таксе, као и накнаде за потребне
сагласности од државних институција и
јавних предузећа;
3) трошкови банкарске провизије, јемства и
слично;
4) трошкови превоза, монтаже, обезбеђења
робе и услуга и други оперативни
трошкови;
5) накнада за сопствени рад и материјал
подносиоца захтева;
6) набавка предмета подстицаја путем
лизинга, цесије, компензације, асигнације,
или на други начин који представља гашењe
обавезе путем пребијања дугова; 7) путни
трошкови, трошкови смештаја, дневница и
исхране.
Дипл.инж Слађана Петрић ПССС Чачак
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Подстицаји за набавку опреме и механизације у сточарству
Право на подстицаје остварују лица која су
уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава и налазе се у активном статусу,
и то:
1) физичко лице - носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга која има најмање
пет чланова задруге који су уписани у
Регистар као носиоци или чланови пет
различитих комерцијалних породичних
пољопривредних газдинстава у активном
статусу;
Подстицаји се могу остварити за следеће
намене:
1) Подстицаји за инвестиције у набавку
нових машина и опреме за припрему,
дистрибуцију
и
складиштење
концентроване и кабасте сточне хране
2) Подстицаји за инвестиције у набавку
нових
машина
и
опреме
за
манипулацију
и
дистрибуцију
чврстог,
полутечног
и
течног
стајњака
3) Подстицаји за инвестиције у набавку
нових машина и опреме којом се
штити добробит животиња
4) Подстицаји за инвестиције у набавку
нових машина и опреме за вагање,
усмеравање и обуздавање животиња
5) Подстицаји за инвестиције у набавку
нових
машина
и
опреме
за
производњу конзумних кокошијих
јаја
6) Подстицаји за инвестиције у набавку
нових машина и опреме за пчеларство

Уз захтев за остваривање права на
подстицаје подносилац захтева доставља:
1) рачун за набавку предметне инвестиције;
2) отпремницу
инвестиције;

за

набавку

предметне

3) доказ о извршеном плаћању предметне
инвестиције и то: потврду о преносу
средстава или извод, оверене од стране
банке, а у случају када је физичко лице
извршило готовинско плаћање или плаћање
картицом може доставити само фискални
исечак;
4) гарантни лист, односно изјаву о
саобразности
за
извршену
набавку
предметне опреме, машина и механизације
за коју је утврђена обавеза издавања
гарантног листа, односно изјаву добављача
да иста не подлеже обавези издавања
гарантног листа;
5) јединствену царинску исправу ако је
подносилац захтева директно извршио увоз
предмета инвестиције;
6) уверење о измиреним доспелим обавезама
по основу јавних прихода, издато од стране
надлежне пореске управе;
7) уверење о измиреним доспелим обавезама
по основу јавних прихода, издато од стране
надлежног
органа
јединице
локалне
самоуправе;
8) потврду надлежног органа јединице
локалне
самоуправе
према
месту
пребивалишта, да за предметну инвестицију
не користи подстицаје по неком другом
основу.
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Захтев за одобравање права на подстицаје у
складу са овим Јавним позивом подноси се
у року од 2. јула до 17. септембра 2018.
Потенцијални корисници остварују право
на подстицаје ако су у потпуности
реализовали инвестиције за које подноси
захтев у периоду од 1. јануара године у
којој се подноси захтев, а најкасније до дана
подношења захтева. Вредност инвестиције

за које се подноси захтев за остваривање
права на подстицаје мора бити једнака или
већа од 100.000 динара, а износ
појединачног рачуна једнак или већи од
50.000 динара.
Дипл.инг Радован Шеварлић

Подстицаји за набавку квалитетних приплодних грла
Правилником су прописане врсте
подстицаја за подршку програму који се
односи на унапређење конкурентности кроз
инвестиције
у
физичку
имовину
пољопривредног газдинства за набавку
квалитетних
приплодних
грла
за
унапређење
примарне
сточарске
пољопривредне производње.
Подстицаји се односе на подршку
програму
за
унапређење
примарне
пољопривредне производње који обухвата
набавку квалитетних приплодних:
1) грла говеда, и то:
(1) јуница товних раса старости од
десет до 34 месеца у моменту издавања
рачуна о набавци,
(2) јуница млечних и комбинованих
раса старости од 12 до 31 месец у моменту
издавања рачуна о набавци,
(3) бикова товних раса старости од
12 до 34 месеца у моменту издавања рачуна
о набавци;
2) грла оваца и коза, и то:
(1) оваца – двиски старости од шест
до 18 месеци у моменту издавања рачуна о
набавци,
(2) коза – двиски старости од 6 до 18
месеци у моменту издавања рачуна о
набавци, (3) двисци старости од 6 до 18
месеци у моменту издавања рачуна о
набавци;

3) грла свиња, и то:
(1) назимица старости од7 до 12
месеци у моменту издавања рачуна о
набавци,
(2) супрасних назимица од 9 до 12
месеци у моменту издавања рачуна о
набавци,
(3) нерастова старости од 7 до 12
месеци у моменту издавања рачуна о
набавци;
4) пчелињих матица.
Право на подстицаје остварују лица
која су уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава и налазе се у активном статусу,
и то: 1
)
физичко
лице
–
носилац
комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга која има
најмање пет чланова задруге који су
уписани у Регистар као носиоци или
чланови пет различитих комерцијалних
породичних пољопривредних газдинстава у
активном статусу;
5) средња школа;
6) научноистраживачка организација
у области пољопривреде;
7) манастир
12
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Лице остварује право на подстицаје
ако:
1) нема нереализованих инвестиција
за које су му одoбрена подстицајна средства
2) нема евидентираних доспелих
неизмирених дуговања према министарству
надлежном за послове пољопривреде, по
основу раније остварених подстицаја,
субвенција и кредита;
3) за инвестицију за коју подноси
захтев не користи подстицаје по неком
другом основу (субвенције, подстицаји,
донације)
4) је измирило доспеле обавезе по
основу јавних прихода;
5) у Регистру има пријављен
одговарајући сточни фонд (податке о врсти
животиња и броју газдинства (HID) на
којима се држе или узгајају);
6) је инвестицију у набавку
квалитетног приплодног грла, односно
квалитетне приплодне пчелиње матице која
је предмет захтева реализовало у периоду
од 16. октобра претходне календарске
године, а најкасније до дана подношења
захтева за остваривање права на подстицаје;
7) је власник животиње која је
предмет захтева;
8) је животиња која је предмет
захтева обележена и регистрована у складу
са законом којим се уређује ветеринарство;
9) је износ појединачног рачуна за
набавку квалитетног приплодног грла
говеда, оваца, коза или свиња већи од
100.000 динара и ако је на рачуну износ за
сваку појединачну инвестицију за набавку
квалитетног приплодног грла говеда, оваца,
коза или свиња већи од 50.000 динара,
односно ако је износ појединачног рачуна
за набавку квалитетних приплодних
пчелињих матица већи од 20.000 динара и
ако је на рачуну износ за набавку
квалитетних приплодних пчелињих матица
већи од 20.000 динара;
10) добављач и подносилац захтева
не представљају повезана лица;
Лице које испуњава опште услове
остварује
право
на
подстицаје
за

инвестиције за набавку јуница млечних и
комбинованих раса:
1) на пољопривредном газдинству
има најмање три а највише 100 крава
млечних, односно комбинованих раса;
2) приплодна јуница која је предмет
захтева води порекло од мајке са
производним
особинама
квалитетног
приплодног грла чија је просечна
производња млека у стандардној лактацији
преко 5.500 kg за грла комбинованих раса,
односно преко 7.500 kg за грла млечних
раса.
Лице остварује право на подстицаје
за:
– инвестиције за набавку јуница и
бикова товних раса ако на пољопривредном
газдинству има најмање пет а највише 100
грла крава товних раса,
–
инвестиције
за
набавку
квалитетних приплодних грла оваца и коза
ако на пољопривредном газдинству има
најмање десет а највише 400 грла оваца и
коза,
–
инвестиције
за
набавку
квалитетних приплодних грла свиња ако на
пољопривредном газдинству има најмање
10 а највише 1.000 грла свиња,
–
инвестиције
за
набавку
квалитетних приплодних пчелињих матица
ако на пољопривредном газдинству има
најмање пет а највише 500 кошница пчела.
Поступак за остваривање права на
подстицаје покреће се по захтеву лица који
се подноси министарству надлежном за
послове пољопривреде – Управи за аграрна
плаћања, за сваку календарску годину, у
периоду од 1. јула до 15. октобра текуће
године.
Уз захтев је неопходно доставити:
1) рачун за набавку квалитетног
приплодног грла, односно пчелиње матице
са идентификационим бројем животиње;
2)
отпремница
за
набавку
квалитетног приплодног грла, односно
пчелиње матице, односно међународни
товарни лист, ако је подносилац захтева
директно извршио увоз;
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3) доказ о извршеном плаћању
предметне инвестиције, и то: потврду о
преносу средстава или извод, оверени од
стране банке, а у случају када је физичко
лице извршило готовинско плаћање или
плаћање картицом може доставити само
фискални исечак;
4) јединствена царинска исправа ако
је подносилац захтева директно извршио
увоз предмета инвестиције;
5) уверење о измиреним доспелим
обавезама по основу јавних прихода издато
од стране надлежне пореске управе;
6) уверење о измиреним доспелим
обавезама по основу јавних прихода издато
од стране надлежног органа јединице
локалне самоуправе;
7)
потврда
надлежног
органа
јединице локалне самоуправе према месту
пребивалишта,
односно
седишта
подносиоца захтева да за предметну
инвестицију не користи подстицаје по
неком
другом
основу
(субвенције,
подстицаји, донације), односно да иста
инвестиција није предмет другог поступка
за коришћење подстицаја

9) уверење о здравственом стању
животиња, оверено од стране надлежног
ветеринарског инспектора;
10) педигре за грла која су предмет
захтева, односно уверење о пореклу
пчелиње матице издато од стране главне
одгајивачке организације – ако је предмет
захтева набавка квалитетне приплодне
пчелиње матице.
Максимални износи подстицаја по
квалитетном приплодном грлу јесу: 1) за
набавку јунице млечне и комбиноване расе–
140.000 динара;
2) за набавку јунице и бика товне
расе– 125.000 динара;
3) за набавку двиске – овце и козе–
20.000 динара;
4) за набавку двиска– 30.000 динара;
5) за набавку назимице– 18.000
динара;
6) за набавку супрасне назимице и
нераста– 24.000 динара;
7) за набавку пчелиње матице – 600
динара.
Највиши укупни износ подстицаја
који подносилац може да оствари по
захтеву за једну календарску годину износи
3.000.000 динара.

Дипл. инж Биљана Јањић ПССС Чачак
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www.stips.minpolj.gov.rs
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Број објаљених агропонуда

29

Број реализованих агропонуда

29

Поштовани пољопривредни произвођачи,
у циљу побољшања пласмана пољопривредних производа, продају својих
производа можете огласити на сајт www.agroponuda.com
( Берза пољопривредних производа и произвођача Републике Србије). Унос понуда
у систем врше саветодавци.
За детаљне информације обратите се :

Пољопривредној саветодавној служби Чачак 032/320-710
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