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ТЕХНОЛОШКИ КВАЛИТЕТ ПШЕНИЦЕ
Квалитет пшенице код нас, још увек није регулисан, односно вредност на основу
квалитета да би се на основу тогу продавала пшеница и остваривала права њена
вредност на основу квалитета зрна.
Као фактор за одређивање технолошког квалитета узима се садржај пепела као
минерална материја, суве материје зрна пшенице. Из зрна која имају мањи садржај
пепела може се добити већа количина производа. Прави квалитет пшенице заснива се
на физичким особинама лепка тј. на његовој еластичности, растегљивости и моћи
производње и задржавања гаса. Меки лепак са јаком растегљивошћу условљава
пљоснато пециво са грубом средином, а сувише чврст и кратак са недовољном
растегљивошћу лепка, даје збијено пециво. Имајући ово у виду, млевењем се могу
мешати пшенице различитог квалитета односно лепкова, да би се добило брашно
доброг квалитета.
Пробним млевењем се одређује мељивост пшенице, при чему се утврђује могућност
искоришћавања сорте пшенице у брашну. Мељивост пшенице је сортна особина и
имајући то у виду, подешавају се разни технолошки поступци у припремама пре
млевења и у самом млевењу, како би се добило што више брашна одређеног типа.
Добра пшеница се сматра ако од 100 г. брашна даје 136 г. хлеба. На побољшање
квалитета зрна пшенице може се утицати одређеним мерама а то су:
Мерама селекције, односно стварањем сората високог приноса и квалитета.
Селекција је до сада напредовала доста по том питању, међутим неопходно је да
млинска индустрија односно млинови направе сортну разлику, како би се и брашно
разликовало од квалитетних сората;
Побољшање квалитета физиолошко-биохемијским начинима састоји се у
ппознавању законитости исхране, раста и развића ради деловања на биљку
одређеним чиниоцима у одређено време, да би се добило зрно бољег квалитета. На
пример ђубрењем са азотом и фосфором одређеном количином, утиче се на принос и
квалитет;
Агротехничке мере као оптимална сетва, препоручена густина, оптимално
препоручено ђубрење, овршено у другој половини воштане зрелости, суво, неполегло,
добро складиштено, квалитетне сорте, даће сигурно зрно доброг квалитета брашна.

Дипл. инж. СВЕТЛАНА ЗЛАТАРИЋ
СУВИШАК ПАДАВИНА У КЛИЈАЊУ И НИЦАЊУ КУКУРУЗА
Киша која пада, са једне стране добро је дошла усевима, док ће са друге стране
имати и негативне ефекте. Због обилних киша, кукуруз је на појединим
парцелама полегло. Приметно је и неуједначено ницање кукуруза.
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Обилне падавине негативно утичу на пољпривредне усеве и њихов развој. Без
обзира што је киша увек погодује усевима, није добро што се падавине бележе
у кратком временском периоду па земљиште не може да их прихвати. На
појединим парцелама дошло је и до полегања кукуруза у каснијим фазама
развоја нарочито ако на њих делују временске непогоде олује и остало..
Добро развијен коренов систем биљака има директан утицај на отпорност
усева на полегање јер представља стабилан ослонац за биљку, такав развој
биљке можем очекивати ако се сама биљка нађе у иделним условима развоја,
но врло је ретко да се на отовореном пољу може очекивати лабораотијски
идеални параметри.

Ова година је карактеристична да има изузетно много падавина, и засигурно
да је ван просека.То је за неке културе добро, али за неке као што је кукуруз, то
се негативно одражава, нарочито ако говоримо о сувишку падавина у фазама
клијаљња и ницања.
Резултат тога је да кукуруз не може да има стабло толико чврсто да може да
одоли олујним кишама и ветровима. Резултат тога ће се осетити тек касније,
што се дефакто И догодило, где је плитко позициониран коренов систем
кукуруза подлегао природним силама ветра И олује те је видљиво плегање
кукуруза нарочито у овој години пуној ексцесних сутуација.

Дипл. инж. ДАРКО СИМИЋ
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КАКО ЗАСНОВАТИ СЕЈАНЕ ТРАВЊАКЕ НА ПСЕУДОГЛЕЈУ
Псеудоглеј је тип земљишта чији се процеси оглејавања одигравају на
површини, долазе услед утицаја горње подземне воде, када се у влажним
периодима године образује изнад непропусног слоја или краће, а понекад и
дуже вода испуњава све земљишне поре у горњем профилу.
У оваквим условима одвијају се анаеробни процеси, током којих се образују
слабо оксидисана органска једињења, а једињења Fе и Al су доминантни у
земљишном раствору која за последицу има читав низ негативних хемијских
реакција. Истовремено врши се јако распадање минерала глине, које је
утолико веће уколико је киселост земљишта већа.
У сушним периодима одвијају се супротни процеси: исушивање површинског
слоја и појава пукотина, оксидација редукованих једињења и као последица
тога таложење у 'Г' хоризонту оксидисаних Fе и Mn једињења накупљена у
облику зрнаца и конкреција.
Заснивање и коришћење сејаних травњака на оваквом типу земљишта који је у
највећој мери заступљен на подручју шабачке општине, је веома захтеван и
одговоран посао, јер изискује знање и вештине које нејпре треба усмерити на
земљиште у смислу хранива и омогућавање добре структуре.
Жеља да у смеши буде што више легуминоза, због њиховог квалитета и
азотофиксације, је значајно ограничена еколошким условима где су сејани
травњаци најзаступљенији, а то је брдско-планинско подручје. У нашим
условима се углавном користе луцерка, црвена детелина и жути звездан.
Производња сточне хране на сејаним травњацима у нашој земљи масовније је
уведена и брзо је доживела процват крајем шездесетих година прошлог века.
Заснивање сејаних травњака имало је највећи значај за брдско-планинска
подручја, посебно на нагибима и лакшим земљиштима, чиме су одиграли
одлучујућу улогу у заштити земљишта од ерозије. У низијском подручју сејани
травњаци заузимају граничне типове земљишта као што су псеудоглеј,
слатине, јаче оподзољене гајњаче и смонице или терене са високим нивоом
подземних вода. Сејани травњаци, поред чистих усева легуминоза, могу да
обезбеде најквалитетнију кабасту сточну храну.
Квалитет биљне масе са сејаних травњака зависи од више чинилаца: састава
врста, посебно од удела легуминозних биљака у биомаси, фазе развића
биљака, ђубрења, начина конзервисања и искоришћавања итд.
Посебан значај када је у питању квалитет биљне масе на травњацима имају
легуминозне биљке. Високим садржајем протеина, минерала и каротина оне су
одлична допуна травним врстама који имају нижи садржај протеина, али су
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богатије угљеним хидратима. Правилно избалансираним односом трава и
легуминоза у смеши животињама се обезбеђује квалитетан оброк и са аспекта
енергетских и протеинских потреба.
Поред тога, гајењем трава и легуминоза у смеши добија се већа продукција
биљне масе у односу на појединачне врсте и легуминоза и трава. То је
последица бољег коришћења вишка азота створеног у процесу азотофиксације
и бољег искоришћавања сунчеве енергије услед равномернијег вертикалног
распореда биљака. Рачуна се да учешће легуминозне компоненте око 30 %
покровне вредности може да замени 120-150 килограма азота.
Предности летње-јесење садње
Пре сетве травно-легуминозних смеша земљиште је потребно очистити од
коровских врста, најбоље применом тоталних хербицида. За сетву је
неопходно извршити добру и благовремену припрему земљишта. Основна
обрада (орање) земљишта треба да буде што дубља и обавезно у јесен.
Уколико се она обави ваљано и на време, предсетвена припрема се може у
пролеће обавити само употребом сетвоспремача, док је у супротном неопходно
тањирање. Земљиште треба да буде што ситније, с обзиром да се ради о
ситнозрним врстама. Након слегања земљишта сетва се обавља житним
сејалицама и после је обавезно ваљање.
Код нас се у пракси највише користи пролећни рок сетве, а то је календарски
крајем марта и почетком априла за низијска подручја и нешто касније у
брдским и брдско-планинским подручјима. Мање се практикује јесењи рок
који пада крајем августа и почетком септембра. Када постоје повољни услови,
а то значи довољно влаге или могућност за наводњавање, треба што више
користити летње-јесењу сетву која има више предности у односу на пролећну –
рационалнија је јер земљиште не стоји слободно и смањује се могућност
његовог закоровљавања. Затим, притисак коровских врста је смањен и биљке
се боље укорењавају тако да се лакше остварује жељени склоп биљака. Такође,
у наредној години је нормална експлоатација, док се код пролећне сетве губи
први откос који чини 40-70% у структури приноса у зависности од надморске
висине.
Ђубрење подредити легуминозној компоненти
Травњаци се најчешће заснивају ван плодореда, на сиромашним, киселим,
плићим и склетоидним земљиштима. Отуда се без ђубрења на њима не може
организовати производња сточне хране. Само када долазе после кромпира,
због његовог најчешће обилног ђубрења, норма хранива може битно да се
редукује или чак изостави, али само у години заснивања.
Одређивање односа основних хранива и њихових количина је деликатан
задатак, значајно тежи од било ког другог усева. С обзиром на то да се
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композиција смеше мења у свакој наредној години њеног коришћења, врсте и
количине ђубрива морају се стално прилагођавати новонасталом стању.
Суштина је у томе да се ђубрење подреди легуминозној компоненти како би
она што дуже остала у смеши. Зато се у години заснивања и у току коришћења,
док легуминозе учествују у пројектованом или нешто смањеном проценту,
највећа пажња мора посветити фосфору или калијуму.
Количина ова два хранива ограничава само праг рационалности. Оне у
заснивању не треба да прелазе 60 кг/ха јер смеша није спремна да толико
искористи, а ђубрење "на резерву" нема економског оправдања, а ни
агрономског, с обзиром на то да се ради најчешће о лакшим земљиштима и
опасности од испирања. Уколико се, пак, ради о колоидно богатим
земљиштима, постоји опасност од имобилизације фиксирањем, посебно
фосфора.
Опрезно с азотом
Азот као одлучујуће храниво, у производњи вегетативне масе у првој етапи
треба врло опрезно дозирати, како би се стимулисао развој травних
компоненти у мери која неће утицати на потискивање легуминоза. Тек
значајнијим смањењем или нестајањем легуминозне компоненте однос азота
према фосфору и калијуму може да буде као код природних травњака; значи,
2-3:1- за разлику од природних, за сејане травњаке укупне количине
потребних хранива су веће, јер су и производни капацитети сејаних травњака
већи. Практично, у години заснивања, количина азота треба да износи 30-50
килограма по хектару, а у наредним, у зависности од ботаничког састава, 4080-100 килограма по хектару.
Прихрањивање сејаних травњака зависи од више околности, али су дужина
вегетационог периода и ботанички састав најважнији. При томе постоји
законитост: што је вегетациони период дужи потреба за прихрањивањем је
већа и што је удео легуминоза већи потреба за прихрањивањем је мања. То
значи да се у подручјима где се добијају три или више откоса 1/3 до 1/4
предвиђене норме азота додаје после првог откоса, али не после другог или
наредних. Ако је удео легуминоза изнад 30-40%, прихрањивање се изоставља
или користи не више од 30-40 килограма азота по хектару.
Састављање смеше за сејање
Биолошка разноврсност и полиморфност врста из фамилија Fabaceae и
Poaceae која улази у састав смеша омогућавају велики број комбинација по
различитим особинама и наменама. При томе су дужина живота и вертикална
(надземна и подземна) дистрибуција вегетативне масе од највећег значаја.
Кључно питање у одређивању композиција сваке смеше намењене
производњи сточне хране је избор и однос легуминозних врста према травама.
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Жеља да у смеши буде што више легуминоза, због њиховог квалитета и
азотофиксације, је значајно ограничена еколошким условима где су сејани
травњаци најзаступљенији – у брдско-планинском подручју. У нашим условима
се углавно користе луцерка, црвена детелина и жути звездан, јер за белу
детелину није било одговарајућих типова (ладино), а еспарзета није нашла
одговарајуће место ни у истраживањима ни у пракси. Највеће ограничење за
већи део луцерке у смешама и њено дуже одржавање су кисела земљишта, а за
црвену детелину кратак живот, а за жути звездан мала компетативна
способност. Зато је најчешћи случај да већ после прве, а нарочито после друге
године коришћења, легуминозно-травне смеше постају само травне. Удео
легуминозне компоненте у смеши треба да буде 20-30% покровне вредности.
За разлику од легуминоза, код којих је број врста мали, а ограничења услова
спољне средине већа, код трава постоји велики избор врста, а у свету и велики
број сорти. То омогућава да се праве смеше са прецизно задатим
карактеристикама по дужини коришћења, намени, квалитету, интезитету
производње, фреквенцији коришћења (италијански и енглески љуљ).
Уопштено, за интензивне системе на пољопривредном газдинству, може да се
препоручи укључивање у смеше квалитетних врста са краћим веком
коришћења (италијански и енглески љуљ), за терене са високим нивоом
подземних вода високи вијук, за сувља и песковита земљишта безосни власен,
за лакша земљишта у брдском подручју француски љуљ, за дубља и плоднија
јежевица и ливадски вијук, а за планинско подручје мачији реп. Ово би биле
водеће травне компоненте у смеши, а остале врсте, међу њима и ниске (црвени
вијук, росуље, ливадарке), као пратиоци за бољу попуну простора.

Дипл. инг. ГОРДАНА РЕХАК
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ТРУЛЕЖ ГЛАВИЦА ЦРНОГ ЛУКА
Вађење лука се мора обавити по сувом времену и умереној просушености
земљишта,односно у данима када метеоролози најављују барем неколико дана
сувог времена, како би се главице у пољу добро просушиле. Кашњењем у
вађену смањује се квалитет главица, теже се чувају и расте опасност од развоја
проузроковача трулежи. При повољним условима за развој болести гљиве из
рода Botrytis могу изазвати велике штете које се огледају у пропадању лисне
масе, смањењу приноса и квалитета луковица. Све врсте лукова, како гајених,
тако и оних из спонтане флоре могу бити њихови домаћини.

Трулеж главице црног лука

Botrytis allii је узрочник труљења главица у пољу које се наставља и касније,
током складиштења. Често се ова врста у пољу развија у латентном облику (
без видљивих последица) а трулеж се јаче развија у складиштима након мјесец
дана чувања лука. Симптоми трулежи јављају се прво на врату луковице.
Патоген затим продире у унутрашњост главице, због чега овојне љуспе
попримају тамнију боју, а између њих се формира беличаста мицелија са
конидијама. Овакве луковице су подложне бактеријској влажној трулежи.
Врло ријетко овај патоген изазива симптоме на листу који су у виду ситних
белих пега са удубљењима сламасте боје. B.cinerea такође, изазива трулеж
главица, слично као претходни патоген.
B.squamosa за разлику од својих сродника проуроковачје палежи листа.
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Симптоми обољења се манифестују у виду беличастих пега с ореолом свијетлозелене боје. Сличне симптоме могу изазвати трипси или неки хербициди ,али
без присуства ореола. При повољним условима пеге се шире, листови
некротирају и изумиру. Са зараженим луковицама паразит доспева у
складиште а ако се зараза на време не открије трулеж ће се проширити и на
здраве луковице.
У заштити од ових патогена најважнија јеупотреба здравог семена и расада.
Препоручује се трогодишњи плодоред, уклањање овојних лиски приликом
вађења лука и просушивање луковица пре уношења у складиште.
При појави симптома на листу треба применити неки од препарата из групе
„botricida“ (Teldor, Switch , Ronilan...) Ако је у питању пластеничка
производња младог лукапрскање изостаје због каренце па се треба посветити
превентиви.

Дипл. инж. СЛАВИЦА МАКСИМОВИЋ

ЖИЛОГРИЗ - Capnodis tenebrionis
ОПИС
Одрасла јединка жилогриза је тврдокрилац и има тело црне боје, док је вратни
предео сиве боје. Може да расте од 2 до 3цм.
Ларва је бледо жуте боје са устима која имају изражено црну боју. Пљоснатог је
облика и може да нарасте до 7цм.
Јаја су овалног облика и беле боје, величине 1-1,5мм.
ШТЕТНОСТ
Жилогриз напада лист, корен и стабло коштичавог воћа (вишња, трешња,
шљива, кајсија И бресква).
Одрасла јединка у пролеће се храни се лишћем и његовим петељкама и на тај
начин причињава штету младим садницама.
Ларве улазе у дебље корење па даљим убушивањем може стићи до стабла.
Као последица присуства Жилогриза у биљци долази до заостајања у прасту
као и сушења целе биљке.
ЦИКЛУС РАЗВОЈА
Презимљава као ларва на корену, или одрасла јединка (имаго).
Одрасла јединка (имаго) започиње исхрану у марту, а потом јуну након
спаривања са мужјацима женка полаже јаја. Јаја сазревају у женки и она их
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полаже парцијално у земљу а тај период може да потраје и до 3 месеца. Након
пиљења развој ларве траје и до 2 године након чега гради коморицу у корену,
или деблу и преображава се у лутку, а потом и у одраслу јединку.
Жилогриз има једну генерацију у две године.
СУЗБИЈАЊЕ
• Агротехничке и механичке мере борбе
Сузбијање се врши уклањањем оболелих стабала и његовим уништавањем, као
и отресањем одраслих јединки са стабала. Боље наводњавање и чешћа обрада
земљишта могу смањити бројност ове штеточине.
• Хемијске мере борбе
Инсектициди који се користе у време исхране одраслих јединки су на бази:
Пиретроида ( Notikor 200 EC, Futocis 2.5 EC, Futocid EC ), Hlorpirifosa,
Hlorpirifosa+cipermetrina ( Corell D , Konzul)...
Ларве се сузбијају од јуна до августа коришћењем земљишних инсектицида на
бази: Хлорпирифоса.

НАПОМЕНА
Веома непријатна штеточина која се масовније појављује задњих година. Са
појавом топлијих лета и блажих зима њен арел распростирања је доспео и до
нас. Против ове штеточине се треба борити свим расположивим средствима и
мерама.

Дипл. инж. СЛОБОДАН ГОШИЋ
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ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА
СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА
Наша држава располаже природним ресурсима за развој руралног туризма,
поседујемо богату историју и културну баштину, очувану сеоску архитектуру,
традиционално гостопримство, разноврсну гастрономску понуду, атрактивна
етно-обележја. Чак 85% наше територије чине руралне области у којима живи
55% укупног броја становника, а пољопривреда учествује са 41% у стварању
бруто домаћег производа.
Развој руралног туризма би требао да буде императив, да би се зауставила
депопулација наших села, с обзиром да је процењено да свако четврто село у
Србији одумире, велики проблем ових области је пораст сиромаштва.
Веома добра мера Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, су
подстицаји за унапређење економских активности на селу кроз подршку
непољопривредним активностима у 2019. години.
Подстицаји се односе на инвестиције у следећим секторима:
1) сектору руралног туризма, и то: улагање у изградњу, доградњу, адаптацију,
инвестиционо и текуће одржавање, у циљу привођења намени, као и набавке
опреме, а ради пружања угоститељских услуга у аутентичним угоститељским
објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству, у
смислу прописа којим се уређује туризам, односно угоститељство.
2) сектору старих и уметничких заната, односно домаће радиности, и то:
улагања у набавку опреме и алата за обављaње послова који се сматрају
старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, у
складу са прописима којима се уређују одређивања послова који се сматрају
старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину
сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата.
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Право на коришћење подстицаја, у складу са законом којим се уређују
подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником имају:
1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства,
2) предузетник, и
3) правно лице, и то: привредно друштво и земљорадничка задруга.
Општи услови за оствривање права на подстицаје:
1) да је газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, као
комерцијално газдинство и налази се у активном статусу,
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 пријаву не користи подстицаје по неком
другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста
инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим
подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка
регистрованим пољопривредним газдинствимa,
4) је инвестиција реализована у периоду од 1. маја текуће календарске године,
а најкасније до 31. октобра следеће календарске године;
5) је збирни износ појединачних рачуна за прихватљиве инвестиције већи од
20.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност, уз обавезу
подношења спецификације рачуна из Прилога 4. - Спецификација рачуна, који
је одштампан уз правилник и чини његов саставни део,
6) је припремило бизнис план за инвестиције веће од 500.000 динара у складу
са Прилогом 5. - Бизнис план за _______, који је одштампан уз правилник и чини
његов саставни део.
Посебни услови за оствривање права на подстицаје:
Физичко лице и предузетник остварује право на подстицаје у сектору
руралног туризма, ако поред општих услова, испуњава и следеће услове:
1) да је објекат категорисан код надлежног органа јединице локалне
самоуправе за пружање туристичко-угоститељских услуга у пословима домаће
радиности или сеоском туристичком домаћинству и евидентиран у Регистру
туризма, у складу са законом којим се уређује туризам, односно угоститељство,
за набавку опреме за аутентичне објекте и за изградњу нових објеката,
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2) да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за коју се
подноси конкурсна пријава у његовом власништву или ако на њима има право
закупа, односно коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа
закљученог са закуподавцем - физичким лицем или црквом и верском
заједницом или јединицом локалне самоуправе или министарством
надлежним за послове пољопривреде, на период закупа, односно коришћења
од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси пријава
за коришћење подстицаја. Власник једног дела земљишта, односно објекта
доставља сагласност оверену код надлежног органа, осталих сувласника
земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији.
Непокретности које су предмет закупа не могу имати уписане друге терете,
осим предметног закупа,
3) да пружа туристима услуге смештаја и услуживања хране и пића у објектима
смештајних капацитета до 30 лежајева и/или да организованој туристичкој
групи до 50 туриста пружа угоститељске услуге у складу са прописом којим се
уређује угоститељство.
За изградњу нових објеката услов да је објекат категорисан за пружање
туристичко-угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском
туристичком домаћинству и евидентиран у Регистру туризма, испуњава се у
тренутку подношења прописане документације којом се доказује реализација
инвестиције. Предузетник мора бити регистрован у одговарајућем регистру у
Агенцији за привредне регистре.
Правно лице остварује право на подстицаје у сектору руралног туризма,
испуњава и следеће услове:
1) да је регистровано у одговарајућем регистру у Агенцији за привредне
регистре,
2) да је разврстано у микро или мало правно лице према подацима из
финансијског извештаја из претходне године, у односу на годину у којој се
подноси пријава, у складу са законом којим се уређује рачуноводство,
3) за земљорадничку задругу, да има оснивачки акт у којем је наведено да се
поред претежне делатности баве и пружањем туристичко-угоститељских
услуга у пословима домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству,
потврду о броју запослених, као и податке о члановима земљорадничке
задруге датих у Прилогу 6. – Подаци о члановима земљорадничке задруге.
4) да је објекат категорисан и евидентиран за пружање туристичкоугоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском
туристичком домаћинству у Регистру туризма, у складу са законом којим се
уређује туризам, односно угоститељство,
5) да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за коју се
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подноси пријава у његовом власништву или ако на њима има право закупа,
односно коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа
закљученог са закуподавцем - физичким лицем или црквом и верском
заједницом или јединицом локалне самоуправе или министарством
надлежним за послове пољопривреде, на период закупа, односно коришћења
од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси пријава
за коришћење подстицаја. Власник једног дела земљишта, односно објекта
доставља сагласност оверену код надлежног органа осталих сувласника
земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији.
Непокретности које су предмет закупа не могу имати уписане друге терете,
осим предметног закупа.
Предузетник и правно лице остварују право на подстицаје у сектору старих и
уметничких заната, односно домаће радиности ако испуњава и следеће услове:
1) да је регистровано у одговарајућем регистру у Агенцији за привредне
регистре,
2) да је разврстано у микро или мало правно лице према подацима из
финансијског извештаја из претходне године, у односу на годину у којој се
подноси пријава, у складу са законом којим се уређује рачуноводство,
3) да је регистровано за очување старих и уметничких заната, односно послова
домаће радиности, који су сертификовани у складу са прописом којим се
уређују одређивања послова који се сматрају старим и уметничким занатима,
односно пословима домаће радиности, начину сертификовања и вођењу
евиденције издатих сертификата, за привредно друштво,
4) за земљорадничку задругу, да има оснивачки акт у којем је наведено да се
поред претежне делатности баве и очувањем старих и уметничких заната,
односно пословима домаће радиности који су сертификовани, у складу са
посебним прописом којим се уређују послови који се сматрају старим и
уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину
сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата,
потврду о броју запослених, као и податке о члановима земљорадничке
задруге.
Подстицаји се утврђују у износу од 50% од вредности реализоване
прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату
вредност, односно у износу од 65% од ове вредности уколико је инвестиција
реализована у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.
Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору
руралног туризма је 3.000.000 динара, а за инвестиције у сектору старих и
уметничких заната, односно домаће радиности је 500.000 динара, а за
инвестиције у оквиру оба сектора је 3.000.000 динара.
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Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве
на Конкурс Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде –
Управа за аграрна плаћања.
Крајњи рок за подношење Пријаве за коришћење подстицаја, у складу са овим
Конкурсом је 27.09.2019.године.
Читко попуњен и потписан образац пријаве са потребном документацијом
доставља се у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс о условима и начину
коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз
подршку непољопривредним активностима у 2019. години”, лично, преко
Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 2226, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља
Александра бр. 84, 11050 Београд
Развој руралног туризма омогућио би отварање нових радних места,
запошљавање младих, као и запослење становника ир урбаних области, који
услед транзиционих процеса остају без посла. С обзиром да једна новчана
јединица уложена у туризам доноси приход од 2,2 новчане јединице, корист од
руралног туризма имала би и сеоска газдинства, али и локална економија.
Развој сеоског туризма омогућио би како опстанак, тако и развој руралних
области.

Мастер агроекономије МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ
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ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОЗИВ НА САРАДЊУ СА ПССС
Шабац
Поштовани пољопривредници, наше и ваше Министарство
пољопривреде отворило је сајт за ваше понуде и продају
пољопривредних производа где можете путем ПССС Шабац да
понудите вишак производа са вашег домаћинства на бесплатан
начин преко сајта: www.agroponuda.com

ВАЖНА НАПОМЕНА

На сајту министарства www.stips.minpolj.gov.rs можете видети:
- тренутне цене пољопривредних производа у централној Србији
- цене по окрузима и Војводини,
- као и цене пољопривредних производа у Црној Гори, Хрватској и
EU
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Билтен ПССС Шабац
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