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На основу Програмамера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја Општине Чајетина за 2015. годину, усвојен на Седници 

скупштине Општине Чајетина02. априла 2015. („Службени лист општине Чајетина“, 

број 2/2015), а на основу сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине Републике Србије (број: 320-00-02044/2015-09) 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 

 

 

Назив инвестиције Износ 

Набавка квалитетних приплодних грла 30% 

Изградња објеката за смештај животиња и набавка опреме за  наведене 

објекте (опрема за изђубравање, опрема за напајање, за вентилацију, опреме 

за мужу, исхрану животиња, итд.) 

30% 

Изградња објекта за складиштење хране за животиње 30% 

Изградња објеката за складиштење /чување млека 30% 

Изградња објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака 30% 

Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење 

концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, 

итд.) 

30% 

Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и апликацију стајњака 30% 

Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и 

везаном систему држања 
30% 

Набавка преносне опреме за мужу 30% 

Набавка опреме за хлађење и складиштење млека 40% 

 

Уз захтев се прилаже: 

 

• оригинал или фотокопија издатог рачуна или овереног уговора о купопродаји за 

набавку квалитетних приплодних грла 

• пасош купљене животиње и потврда о педигреу  (за набавку квалитетних 

приплодних грла) 
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• оригинал или фотокопија издатог рачуна (за набавку опреме и изградњу 

објеката) 

• извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор за 

2015. годину; 

• фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

• фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна 

 

 

Назив инвестиције Износ 

Изградња и опремање објеката за смештај животиња 30% 

Изградња објеката/просторија за складиштење концентроване и кабасте 

сточне хране (сено, силажа, сенажа, итд) 
30% 

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 

30% 

Изградња објеката за манипулацију, одлагање и примену стајњака у случају 

затвореног држања на фармама и набавка опреме/механизације за ове сврхе 
30% 

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

 

Уз захтев се прилаже: 

• оригинал или фотокопија издатог рачуна (за набавку опреме и изградњу 

објеката) 

• извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор за 

2015. годину; 

• фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

• фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна 
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Назив инвестиције Износ 

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 

30% 

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача 

и машина за резидбу, тарупирање и бербу 
30% 

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 воћарско-виноградарску 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) 

30% 

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 фолија за пластенике, система за загревање 

пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/ 

одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 

30% 

 

Уз захтев се прилаже: 

 

• оригинал или фотокопија издатог рачуна 

• сертификат о квалитету и здравственомстањусадногматеријала 

• извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор за 

2015. годину; 

• фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

• фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна 
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Назив инвестиције Износ 

Набавка трактора за ратарску производњу 30% 

Набавка комбајна за жетву и бербу 30% 

Набавка прикључних машина за жетву и бербу 30% 

Набавка машина за обраду земљишта 30% 

Набавкасејалица 30% 

Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и 

корова 
30% 

Изградњасушара за индустријско, зачинско и лековито биље 30% 

Набавкановихпчелињихдруштава 30% 

Набавкаопремезапчеларство 30% 

Изградња објеката за производњу меда 30% 

 

Уз захтев се прилаже: 

 

• оригинал или фотокопија издатог рачуна  

• извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор за 

2015. годину; 

• фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 

• фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна 

 

 

Комисија Привредног друштва за развој пољопривреде „Златиборски Еко Аграр“ ДОО 

за расподелу и контролу управљања средствима за пољопривреду и рурални развој 

Општине Чајетина утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање 

права  на коришћење регреса  полисе осигурања пољопривредне производње и доноси 

одлуку о исплати регреса за полису осигурања.  

 

Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу 

поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за 

подношење захтева је  05.11.2015. године. 

 

 Предмет субвенције се не може отуђити у року од 5 година од датума 

подношења захтева. 


