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ЗАШТИТА БИЉА

ЗНАЧАЈ ЗИМСКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЋАКА НА ПРИСУСТВО ШТЕТОЧИНА
ТОКОМ ПЕРИОДА МИРОВАЊА
Преглед воћака на присуство штеточина током зимског периода, периода мировања, је веома
значајан јер се њиме може установити присуство и бројност презимљујућих форми штеточина. На
основу тих резултата могуће је предвидети њихову појаву у току вегетације, да би се могло
правовремено реаговати-првим зимским прскањем, те на тај начин избећи изненадне штете. Тако се
штеточине после могу лакше сузбијати и држати под контролом. Да би се знало које су штеточине
пронашле уточиште у воћњаку, прво их треба препознати, визуелним прегледом и лупом, у периоду
мировања па до почетка вегетације. У зависности од места где презимљавају потребно је прегледати
дебла (површина или испод испуцале коре), коренов врат, гране (на површини, у пукотинама, на
месту гранања, око пупољака) и опало лишће.
Полифагне штеточине које се јављају у коштичавим и јабучастим воћним врстама презимљавају у
стадијуму јаја око пупољка (велики и мали мразовац, црвени воћни паук), или се јаја налазе под
штитом угинулих женки (запетаста штитаста ваш), или у јајним леглима (губар и кукавичја суза).
Друга група ових штеточина презими у стадијуму ларве различитих узраста на стаблу (крвава ваш,
калифорнијска штитаста ваш) или формирају зимске гусеничне запретке (жутотрба и глоговац).
Имајући у виду занчај зимских прегледа, савет воћарима је обавезно провере присуство јаја лисних
вашију, црвеног воћног паука, појединих штетних лептира (губар, кукавичја суза), затим ларве
шљивине штитасте ваши, калифорнијске ваши, крваве ваши, запредене гусенице смотавца...Праг
штетности се мора утврдити за сваку штеточину да би се донела одлука да ли, када и којим
препаратима треба спровести хемијску заштиту.
Ако се уоче ове штеточине, њихова бројност се може смањити механичким путем-скидањем јајних
легала, гусеничних запредака, одсецањем насељених грана и изданака, чишћењем насељене коре...
Зимско прскање је неопходно да би се сузбила крушкина бува, а то се мора обавити пре полагања
јаја, јер се тада постиже највећи успех, а може знатно и да смањи популацију штитастих вашију. Код
осталих воћних врста треба сачекати да се презимљујући стадијуми штеточина „пробуде“, да би
нанесена минерална уља дала најјачи ефекат.
Лисне ваши које имају велики број генерација годишње презиме у облику црних јаја која су
смештена појединачно на кори једногодишњих и двогодишњих гранчица. Гранчице за преглед треба
узимати са случајно одабраних стабала на више места у воћњаку. Ако се пронађе више од 25 јаја
лисних ваши на једном метру гранчица, то значи да се прва генерација може очекивати у критичном
броју. Бресквина зелена ваш зимска јаја полаже уз пупољке.
Осим лисних, током зиме можемо на воћкама и и виновој лози сусрести и популације штитастих
вашију. Већина су полифагне врсте.
Шљивина штитаста ваш је једна од највећих штеточина шљиве. Поред шљиве, напада и винову
лозу. Одрасла ваш је љубичастосмеђа, а презими као ларва другог узраста на гранама и стаблу. Врло
је отпорна на ниске температуре.
Калифорнијска штитаста ваш је изразити полифаг. Најчешће се налази на јабуци, крушци,брекви,
рибизли, дуњи, а напада и винову лозу. Узрокује сушење стабла. Ваш има округли тамносиви штитић,
а презими као ларва првог или другог стадијума.
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Посебан проблем последњих година представља све веће ширење јабучне крваве ваши.
Презимљава као ларва око кореновог врата на дубини 10-15 центиметара, а мањи део презими у
пукотинама или испод коре дрвета јабуке. Праг толеранције је десет одсто насељених стабла јабуке.
Колоније се врло лако запажају у виду беле ватасте навлаке у пукотинама коре, ранама од резидбе,
једногодишњим ранама и деблу. Крвава ваш сисањем сокова изазива убрзано дељење ћелија и на
оштећеном месту долази до хипертрофије ткива. То задебљало ткиво одумире, кора пуца, суши се и
долази до стварања рак-рана на гранама. Рак- ране потом насељавају гљивице паразити рана и
стаклокрилац. Крвава ваш може да поднесе веома ниске температуре, и до -27 Целзијусових степени.
Црвени воћни паук презими у стадијуму зимских јаја која су изразито црвене боје. За утврђивње
њиховог броја узимају се двогодишње гранчице са по два пупољка. Критичан број у зимском
мировању је 1.000 јаја по узорку (на један метар вишегодишње гранчице), односно десет јаја по
пупољку, што значи да ако има више-може проузроковати знатне штете. Да се то не би догодило
потребно је контролисати пиљење ларви из јаја, а и њихово насељавање на листове. За сузбијање се
користе акарициди.
Мољац (минер) кружних мина презимљује у стадијуму лутке у белом кокону који је са два краја
везан и налази се у пукотинама. Критичан број у време зимског прегледа је 10-20 лутки по стаблу.
Јабучни цветојед презимљава као одрасла штеточина у воћњаку. Смотавци попољака
презимљавају на воћкама као гусенице на заклоњеним местима или као јајна легла. У земљи
презимљавају јабучне, крушкине и шљивине осице, трешњина, крушкина стеница, воћне пипе, а у
опалом лишћу минери.
Сандра Милетаковић, дипл.инж.

РАТАРСТВО
ЈАРЕ ЛЕГУМИНОЗЕ
Неповољни временски услови , недостатак падавина и високе температуре довеле су до
смањења приноса гајених култура у 2019.г пре свега кукуруза и вишегодишњих крмних
култура.. То је довело до недостатка квалитетне сточне хране пре свега силаже и луцеркиног
сена. Како би превазишли овај проблем пољопривредни произвођачи треба да гаје јаре
легуминозе а то су јари сточни грашак и јара грахорица.Ове културе стижу на коришћење у
јуну када још увек нису високе температуре икада има довољно влаге у земљишту тако да дају
сигурније приносе одличног квалитета.
Сточни јари грашак сеје се крајем фебруара и почетком марта у зависности од временских
услова.Количина семена која је потребна је 150 кг/ха грашка и 30 кг/ха овса који служи као
потпорни усев.Прво се посеје грашак па онда управо на правац редова посеје се овас.
Сорте јарог грашка које се препоручују за наше подручје су : НС – Јуниор, Дукат, Партнер.
НС – Јуниор
Ова сорта намењена је за комбиновано коришћење – као кабаста сточна храна и зрно.Има
висок генетски потенцијал : принос зелене крме 30-50 т/ха и зрна 2,5 – 5,0 т/ха .Садржај
сирових протеина у сувој материји крме је 19- 21 % , ау зрну 28 %.Садржај антинутритивних
материја у зрну је минималан тако да није потребна термичка обрада зрна и директно се
додаје у концентроване смеше као замена за сојину сачму.
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Јари протеински грашак : Дукат и Партнер
Дукат
Ово је средње рана сорта, толерантна на полегање и уједначеног сазревања.Намењена је за
производњу сувог зрна и има потенцијал за принос до 6,5 т/ха.Садржај протеина у зрну је 25
%.Махуне су груписане у вршном делу стабла, што доприноси уједначеном сазревању, лакшој
жетви и смањењу губитака.
Партнер
Ово је нова сорта јарог протеинског грашка за производњу зрна.Дужина вегетације је 80 – 85
дана.Ово је сорта која минимално полеже , висина стабла је 50 – 70 цм, беле боје цвета.Принос
зрна у производним условима је 4,5 – 5,5 т/ха са 25 % сирових протеина.
Јара грахорица
Јара грахорица сеје се рано у пролеће , крајем фебруара и почетком марта, у количини 120
кг/ха грахорице и 30 кг/ха овса као потпорног усева.Подноси добро различита
земљишта.Најраширенија сорта је :
Нови Београд
Веома је приносна даје квалитетну крму.Ова сорта намењена је за производњу зелене масе,
сена, силаже и сенаже.Принос зелене масе је 40 – 50 т/ха, сена 8 – 10 т/ха. Одличан је квалитет
крме за исхрану преживара.
Приликом припремња силаже од јарог грашка и грахорице неопходно је додавати
кукурузну прекрупу.

Радојка Николић.дипл.инж.

МЕЛИОРАЦИЈЕ

ЗНАЧАЈ pH ВРЕДНОСИ ЗЕМЉИШТА
Веома битну улогу за нормалан раст и развој биљака има pH вредност земљишта јер она у
значајној мери утиче на активност гљива и бактерија у земљишту као и на доступност хранљивих
материја. pH вредност представља нумеричку вредност киселости или алкалности земљишта, а мера
pH вредности изражава се логаритамском скалом од 0 што означава најкиселије земљиште, до 14 као
најалкалније или базно земљиште, док вредност 7.0 означава неутралну средину.
Већина усева добро успева при pH вредности од 6.0 до 6.5, али се већина култура може гајити
и на земљиштима на којима је pH вредност у распону од 5.5 до 7.0. pH вредност земљишта је резултат
интеракције стена, биљака као и временских услова током година и варира у зависности од
климатских и физичких услова средине као и примењене агротехнике. У влажним подручјима,
земљиште тежи да постепено постане кисело, са pH вредности између 4.0 и 5.5. Травњаци, пашњаци
често су киселог земљишта од 6.0 до 6.5, док у већини аридних зона доминира алкално земљиште са
вредностима pH од 7.0 до 7.8. Нека синтетичка хемијска ђубрива, углавном она која садрже амонијак
или сумпор, могу закиселити земљиште. Поред спољашњих фактора, поједине врсте органске
материје током процеса распадања у земљишту могу утицати на повећанје кислеости земљишта, као
нпр. тресет и борове иглице.
Применом мелиоративних мера на киселим земљиштима као што је калцизација, односно
уношењем кречног материјала, утиче се на смањење киселости земљишта. Калцизација има
позитиван утицај на повећање плодности киселих земљишта јер:
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-

примена кречних ђубрива на земљиштима киселе реакције врши неутралисање сувишне
киселости и повећање приступачног калцијума неопходног за исхрану биљака

-

калцизацијом се повећава приступачност појединих биљних хранива у земљишту, нарочити
фосфора

-

уношењем кречних ђубрива у земљиште побољшава се његова микробиолошка активност

-

повољно утиче на фиксацију елементарног азота, убрзава се минерализација и
хумификација органских материја у земљишту

-

побољшавају се физичке особине земљишта што олакшава обраду

Редовном агрохемијском анализом земљишта, затим контролисаним и рационалним ђубрењем
на основу анализе доприноси се очувању плодности земљишта, односно применом одређених
мелиоративних мера постиже се оптимална pH вредност земљишта у дужем временском периоду, а
самим тиме и пољопривредна производња је одржива.
Сњежана Вујиновић, дипл.инж.

AГРАРНА ПОЛИТИКА

ЗАДРУГАРСТВО

Најпримеренији облик међусобног повезивања малих робних произвођача у свету јесте задруга
или кооператива. Познато је да су задруге значајне за развој руралних средина. Искуства земаља у
којима су пољопривредне али и задруге у другим секторима покретачи развоја села и сигурности за
пољопривредне произвођаче указују да је врло важно обновити постојеће и формирати нове задруге
у Србији. По неким проценама у Србији је активно око 900 пољоприврених задруга.
Пољопривредне задруге у Србији најчешће се баве примарном пољопривредном производњом, и то
више биљном него сточарском. Набавка пољопривредних инпута , откуп и пласман пољопривредних
производа представљају најзначајније изворе прихода за пољопривредне задруге.
Идентитет савремене задруге одређују три компоненте :
- Дефиниција задруге - Задруга је аутономна асоцијација добровљно удружених лица са
циљем остварења њихових заједничких, економских, социјалних и културних потреба и жеља,
кроз заједнички поседован и демократски контролисан привредни субјект.
- Задружне вредности - основни систем вредности задружног покрета на којима почива свака
задруга обухвата самопомоћ, демократију, једнакост, праведности, солидарност ,
самоодговорност.
- Задружни принципи - алати за успешно задружно организовање помоћу којих задруге у
пракси примењују задружне вредности . Задружни принципи су : добровољно и отворено
чланство, демократска контрола чланова, економска партиципација чланова, аутономија и
независност, образовање, обука и информисање, међузадружна сарадња и брига за заједницу.
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Основне делатности земљорадничке задруге су уговарање производње са задругарима,
набавка репроматеријала за задруге, обављање услуга, складиштење и продаја њихових производа,
као и сопствених производа произведених у оквиру задруге. Земљорадничке задруге у свом
пославању користе сопствену имовину , имовину задругара и других правних и физичких лица по
посебним условима и уговорима.
Људски потенцијал у земљорадничким задругама чине задругари, кооперанти и запослени, тј
сви они који испуњавају услове да послују са задругом.
Према Закону о задругама ( Службени гласник РС бр 112/ 2015 ) земљорадничку задругу може
формирати најмање пет земљорадника и других физичких лица која у својини имају или по неком
другом основу користе земљиште, објекте или средства за рад у пољопривреди и не живе у
заједничком домаћинству са оснивачем.

Радомир Бушатовић, дипл.инж.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА У 2020. ГОДИНИ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања
расписисала је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције
у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години.
Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 6.
јануара до 29. маја 2020. године, закључно.
Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора
снаге мотора до 60 киловата (kW), са стандардним деловима, уређајима и опремом укључујући
припадајућу тракторску кабину, који се први пут употребљава за извођење пољопривредних радова у
примарној биљној и сточарској производњи; a који је произведен у Републици Србији или чији модел
добављач увози у растављеном стању и склапа на својим производним линијама у Републици Србији
пре дана објављивања јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје.
Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и чија су
газдинства у активном статусу и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; 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. Поред ових општих
услова неопходно је да подносилац захтева у Регистру пољопривредних газдинстава има уписане
површине земљишта под производњом одговарајућих врста биљних култура, или одговарајући
сточни фонд.
Подстицаји се утврђују у износу од 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 у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.
Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари је 800.000 динара.
Уз захтев за остваривање права на подстицаје подносилац захтева доставља:
1) рачун за набавку предметне инвестиције, који садржи: назив произвођача трактора, годину
производње, тип, односно модел трактора, снагу мотора изражену у киловатима (kW), серијски,
односно фабрички број, укупну цену возила, износ пореза на додату вредност, као и друге податке
који се односе на набавку предмета инвестиције;
2) отпремницу за набавку предметне инвестиције;
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;
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4) гарантни лист;
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) потврду 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;
8) потврду надлежног покрајинског органа 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 - ако подносилац захтева има пребивалиште, односно
седиште на територији аутономне покрајине;
9) оверену копију саобраћајне дозволе за предмет инвестиције;
10) изјаву добављача да је предметни трактор намењен извођењу пољопривредних радова, да је
произведен у Републици Србији или да је склапан на производним линијама добављача са седиштем у
Републици Србији, са копијом уверења о домаћем пореклу предметног трактора или са копијом
уговора о лиценци за склапање предметног модела;
11) копију фактуре и ЈЦИ о набавци трактора у растављеном стању који одговара моделу трактора за
који се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, издате пре објављивања Јавног позива - за
тракторе који се склапају на производним линијама у Републици Србији.
Документација из става 1. тач. 1)-4) овог Јавног позива мора бити издата у периоду од 1. јануара 2020.
године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.
Момир Недић, дипл.инж.

Т Р Е Ћ И Ј А В Н И П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА
ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ КОЈЕ СЕ ТИЧУ
ПРЕРАДЕ И МАРКЕТИНГА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА
РИБАРСТВА
Предмет Јавног позива Члан 1. У складу са чланом 12. Правилника о ИПАРД подстицајима за
инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и
производа рибарства („Службени гласник РС, број 84/17, 23/18, 98/18 и 82/19), у даљем тексту:
Правилник, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања (у
даљем тексту: Управа), расписује Трећи јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за
ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга
пољопривредних производа и производа рибарства (у даљем тексту: Јавни позив).
Предмет Јавног позива су инвестиције у физичку имовину .
Предмет Јавног позива су и инвестиције у набавку нове механизације
Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање пројекта,
који може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова
за Трећи јавни позив .Захтев за одобравање пројекта може се поднети само у оквиру једног сектора.
Читко попуњен и потписан образац захтева из става 1. овог члана са прописаном документацијом у
складу са Правилником и Јавним позивом доставља се у затвореној коверти, са назнаком пословног
имена, као и адресе подносиоца захтева и напоменом: „Не отварати - Захтев за одобравање пројекта за
ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга
пољопривредних производа и производа рибарства – Трећи јавни позив за Меру 3”, препорученом
поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за
аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд. Рок за подношење захтева за
одобравање пројекта Члан 3. Захтев из члана 2. овог Јавног позива подноси се у року од 26. новембра
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2019. године до 24. фебруара 2020. године. Захтеве поднете пре или после рока из става 1. овог члана,
Управа одбацује без разматрања. Документација уз Захтев за одобравање пројекта Члан 4.
Уз захтев из члана 2. овог Јавног позива доставља се следећа документација:
1) пословни план у складу са чланом 8. Правилника;
2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у
којој се подноси захтев;
3) понуде у складу са чланом 5. тачка 8) Правилника;
4) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа
јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно седишту подносиоца захтева;
5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне
пореске управе;
6) извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре
7) последњи биланс успеха за лице које је обвезник пореза на приход од самосталне делатности;
8) последњи порески биланс – ПБ2 за лице које је обвезник пореза на приход од самосталне
делатности;
9) извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно препис листа
непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није
успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар
непокретности;
10) ако подносилац захтева није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције,
доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта
закључен са закуподавцем, односно уступиоцем – на период закупа, односно коришћења од најмање
десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, с тим да ако је објекат и
катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим
предметног закупа, односно права коришћења.
За инвестиције у изградњу објеката, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и:
1) пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење, са предмером и
предрачуном радова, у складу са прописом којим се уређује планирање и изградња;
2) грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова. За инвестиције у набавку опреме која се
уграђује у објекат, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и употребна дозвола у
складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се
уређује озакоњење објеката.
За доказивање испуњености критеријума рангирања подносилац захтева доставља и сертификат о
органској производњи, односно акт о географској ознаци порекла, односно елаборат о енергетској
ефикасности у складу са законом којим се уређује ефикасно коришћење енергије, односно одобрен
акциони план за достизање стандарда Европске уније у сектору млека и меса у складу са националном
стратегијом за унапређење објеката у којима се послује храном животињског порекла.
Поред документације из става 1. овог члана, уз захтев из члана 2. овог Јавног позива доставља се и: 1)
копија решења о упису у Виноградарски регистар у складу са прописима којима се уређује вино – за
инвестиције у сектору грожђа; 2) копија акта о испуњености ветеринарско-санитарних услова и
услова хигијене хране – за инвестиције у секторима млека, меса и јаја; 3) копија решења о упису у
Регистар одобрених објеката у складу са прописима којима се уређује ветеринарство – за инвестиције
у сектору јаја. Управа задржава право да од подносиоца захтева затражи достављање и додатне
документације у циљу утврђивања или провере испуњености услова за остваривање права на ИПАРД
подстицаје.
Корисник ИПАРД подстицаја доставља следећу документацију: 1) рачуне за набавку предметне
инвестиције у складу са решењем о одобравању пројекта; 2) отпремницу за набавку предметне
инвестиције, односно међународни товарни лист; 3) доказ о извршеном плаћању предметне
инвестиције, и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, са назначеном
сврхом уплате; 4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне
инвестиције, односно изјаву добављача да роба не подлеже обавези издавања гарантног листа; 5)
јединствену царинску исправу ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције; 6)
сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе – ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом
добављача о пореклу робе, односно изјаву произвођача о домаћем пореклу робе, осим када је
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вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка; 7) извод
из Регистра привредних субјекта који води Агенција за привредне регистре; 8) извод из катастра
непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, и то: препис листа непокретности ако је
успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт,
односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности; 9) употребна
дозвола; 10) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од
надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно седишту
подносиоца захтева; 11) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато
од стране надлежне пореске управе; 12) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе
према пребивалишту, односно седишту корисника, као и према месту где се налази објекат предмета
инвестиције корисника 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.
Дипл.инж АЕ Зоран Старинац

Поштовани пољопривредни произвођачи посетите интернет страницу

www.agroponuda.com
или нам се обратите уколико ВИ желите да понудите свој производ.
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