
 

Привредно друштво за развој пољопривреде „Златиборски Еко Аграр“ ДОО, 

Чајетина на основу Уговора између Регионалне агенције „ВЕЕДА“, Општине 

Чајетина и  Привредног друштва за развој пољопривреде „Златиборски Еко 

Аграр“ ДОО, Чајетина, а уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу 

„SDC“ расписује 

КОНКУРС 

За правна лица регистрована за откуп и даљу продају/прераду 

јагодичастог воћа прерађиваче са територије Републике Србије који 

регистрованим пољопривредним газдинствима на територији Општине 

Чајетина могу обезбедити саднице јагодичастог воћа, репроматеријал, 

стручну подршку и гарантовати откуп производа по тржишним ценама. 

Привредно друштво за развој пољопривреде „Златиборски Еко Аграр“ 

ДОО, Чајетина преко свог револвинг рачуна уплаћује 50% вредности 

инвестиције (умањене за износ ПДВ-а) прерађивачима са којима склопи 

уговор за сваку инвестицију у подизање засада јагодичастог воћа за 

регистрована газдинства са територије Општине Чајетина, по достављеној 

копији фактуре која је издата газдинству. Након откупа, средства добијена из 

револвинг фонда се враћају на револвинг рачун Златиборког Еко Аграра и 

новим конкурсом прослеђују новим регистрованим пољопривредним 

газдинствима чиме се обезбеђује стално, дугорочно и одрживо финансирање 

и подршка пољопривредним произвођачима. 

Са изабраним прерађивачима Привредно друштво за развој 

пољопривреде „Златиборски Еко Аграр“ ДОО, Чајетина склапа Уговоре 

којима се регулишу међусобна права и обавезе и детаљи пословне сарадње. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ: 

1. Попуњен образац пријаве на конкурс са изјавом о тачности; 

2. Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР (фотокопија); 



3. Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему двојног 

књиговодства –фотокопија финансијског извештаја за статистичку сврху 

за 2014. годину који је предат Агенцији за привредне регистре (АПР), 

4. Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему простог 

књиговодства –копија биланса успеха за 2014. годину (Образац БУ) оверен 

од стране пореске управе, 

5. Паушални порески обвезници – фотокопија обрасца КПО, потврда од 

пословне банке о промету на рачуну у 2014. години и фотокопија Решења 

на порез од прихода од самосталне делатности; 

6. Бруто биланс (закључни лист) са исказаним рачуном 203-купци у 

иностранству, за 2014. годину (уколико је Учесник конкурса извозник); 

 

Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсном обрасцу који се може преузети 

на сајту www.ekoagrar.org  и  www.cajetina.org.rs   

 

Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом, достављају се у 

затвореној коверти на адресу: Привредно друштво за развој пољопривреде 

„Златиборски Еко Аграр“ ДОО, Александра Карађорђевића 28, 31310 

Чајетина, поштом или лично, са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС или комплетну 

документацију скенирану послати на мејл адресу: direktor@ekoagrar.org. 

 

Заинтересована правна лица се пријављују до 01. августа 2015.године. 

Потписивање уговора са одабраним понуђачима ће бити реализовано до 10. 

августа 2015. године након чега ће носиоци регистрованих пољопривредних 

газдинстава са територије Општине Чајетина средствима информисања бити 

обавештени о могућностима и условима бескаматног кредитирања дела 

производње. 

 

 

http://www.ekoagrar.org/
http://www.cajetina.org.rs/

