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Резидба вишње
Неопходан услов за прихватљиве
принципе резидбе код вишње јесте
познавање вегетативног раста и типа
гранчица на којима претежно рађају
поједине сорте.
Сорте вишања, које претежно рађају
на једногодишњим дугим леторастима,
зависно од дужине летораста образују са
стране генеративне или вегетативне
пупољке, а на самом врху вегетативни
пупољак. Дуже гранчице од 50 цм носе
латерално и вегетативне и генеративне
пупољке, који су ретко распоређени.
Леторасти мањи од 30 цм носе са стране
само цветне, а умерено развијени леторасти,
дужине 30-50 цм носе са стране генеративне
пупољке, који су нешто гушће распоређени,
док им је на врху вегетативни пупољак.
Најквалитетнији род имају умерено
бујни леторасти ( сорте са оваквим родним
гранчицама су на пр. рекселе; северна и
лотова вишња; хајманова конзервна;
хајманов рубин; мараска висећих грана и
слично).
Детаљно орезивање вишања у пракси
( као што је код јабуке, крушке, брескве,
шљиве итд) је врло ретко. Углавном се
избацују поломљене, суве, оштећене гране,
али у савременијим, комерцијалним
засадима, за постизање високих приноса
неопходна је редовна интензивна резидба.
Реалан проблем код сората, које рађају на
витим родним гранчицама, уколико се
стабла дуже не орезују, долази до брзог
огољавања грана и премештања родности
на периферију круне. Зато би требало
обезбедити сваке године довољно умерено
бујних летораста и спречавање измештања
рода на периферију круне.

У доњем делу круне врши се
скраћивање примарних грана на нижу,
умерено бујну грану, или родни летораст,
док изрођене, бујније гране и слабије бујни
леторасти се избацују из основе. На
остављеним гранчицама образује се по
неколико младара, односно родних грана за
следећу годину. Оне гранчице, које су дале
род се скраћују на један или два умерено
бујна летораста, који ће бити носиоци
родности за ту годину.
Код сорти вишања усправних грана (
пример ричморенси; монтморенси, мараска,
мајска и др.) род је претежно на мајским
китицама. Код ових засада сваке године
оставља се довољан број једногодишњих
летораста за формирање кратких родних
гранчица током године, а следеће вегетације
оне ће бити носиоци рода, док остављен и
један летораст послужиће за формирање
новог родног дрвета. Резидбом код ових
сората обезбеђује се довољан број
једногодишњих летораста за раст кратких
родних гранчица.
Сорте, веома родне, као на пример
облачинска; келерис-16, неки типови
мараске
и
др.,
рађају
како
на
једногодишњем родном дрвету, и на
кратком родном дрвету. Без резидбе
плодови су јако ситни, а круне прегусте и
слабо осветљене и непроветрене. Зато се
резидбом смањује претерана родност,
оставља што већи број умерено бујних
летораста, који дају најкрупније плодове,
али не би требало занемарити ни кратко
родно дрво за већи принос. У случају да се
оваква стабла дуже не орезују, плодови
постају јако ситни, круна веома засењена и
прегуста, а целе воћке врло брзо се
исцрпљују претераном родношћу.
Мр Бранко Танасковић ПССС Чачак
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Корисни принципи у резидби јабуке
Резидбу јабуке у роду требало би обављати
на основу морфолошких особина родних
гранчица , интензитета вегетативног
пораста, али и према количини и стањa
родних пупољака. Генерално, важно је да се
поштују поједини принципи, a свака сорта
посебно орезује.
Јачина резидбе понајвише зависи од
старости воћке. По правилу младе воћке су
и веће бујности па се таква стабла и мање
орезују него слабо бујна и закржљала.
Дакле, требало би поштовати принцип- дуга
резидба на бујним стаблима убрзава и
повећава родност, а кратка резидба подстиче
бујност и успорава родност. Односно код
интензивног пораста требало би стабла
више оптеретити родним пупољцима.
Техником резидбе регулише се развој
одређеног броја летораста на којима ће се
образовати цветни пупољци и родне
гранчице. Родне гранчице на родним
гранама пропадају са старошћу грана. Осим
тога, и родност се смањује. Родну грану са
родним гранчицама требало би сваке
четврте до сваке шесте године обновити,
што се , управо, постиже резидбом. Требало
би настојати да се сваке године с једног
развијеног дрвета обнови једна четвртина
до једна шестина родних гранчица. На тај
начин овако примењена резидба омогућава
да се круна одржава у правилној биолошкој
равнотежи и то максимално оптерећење
родом уз одговарајући вегетативни прираст.
Правилном резидбом, уз примену осталих
агротехничких мера искључује се појава
алтернативности рађања јабуке.
Принципи резидбе важе, углавном, за
све системе узгоја, али постоје и неке
специфичности у начину извођења ове
операције. Тако, на пример, резидба на
родност код палмете са косим гранама је
нешто дуркчија, јер се велики број
летораста савија ради убрзања образовања
цветних пупољака.
Због тога се дешава да на једном стаблу
образује се више цветних пупољака односно
цветова, из којих се образују плодови који

се не могу лепо развити, јер коренов систем
није у могућности да прими одговарајућу
количину хранљивих материја. На таквим
стаблима намеће се резидба ради
проређивања родних грана и смањивања
броја родних гранчица, а на крају и
смањивању броја плодова. У суштини у
данашњем воћарству тежња је у “дугој”
резидби, уз обавезно касније проређивање
плодова.
Интензитет такве резидбе зависи од тога да
ли су предвиђена обилнија ђубрења уз
наводњавање и друге агротехничке мере.
И на савијеним гранчицама, после
извесног времена ( 5 до 6 година) почињу да
се проређују родне гранчице , о чему се при
извођењу резидбе мора водити рачуна. Ове
родне гране се након 4 до 6 година резидбом
уклањају до основе, да би се поспешио
развој спавајућих пупољака у леторасте,
који се током вегетације савијају, и у
наредној
вегетацији
на
њима
се
диференцирају цветни пупољци. У трећој
години на таквом леторасту се развијају
плодови.
На једном одраслом стаблу палмете са
косим гранама требало би да се налазе тек
развијени леторасти који се савијају или
повијају
ради
образовања
цветних
пупољака. Такође и савијени леторасти у
претходној вегетацији, на којима се у
текућој години образују цветни пупољци,
леторасти који први пут доносе род, затим
серија родних грана које носе родне
гранчице с плодовима друге, треће, четврте,
пете и шесте године. У току лета леторасти
се проређују. Наредних година поступак је
сличан.
Такође при резидби старијих стабала
у пуној родности пазити да се у круни не
формира исувише изрођеног дрвета, које би
требало
редовно
избацивати
или
скраћивати, а остављати кратке родне
гранчице на двогодишњим и трогодишњим
гранама.
Мр Бранко Танасковић ПССС Чачак
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Азотна прихрана озиме пшенице
Сетва озиме пшенице је каснила тако да ће
прихрана азотним минералним ђубривима
бити веома значајна, а нарочито на
парцелама где предусев није био кромпир
или нека друга повртарска врста која се
интезивно ђубри. За постизање високих
приноса пшенице потребна је правовремена
минерална исхрана. После фазе мировања, у
почетку пролећног кретања вегетације
неопходна је висока концетрација нитрата у
земљишту што се постиже искључиво
првом
азотном
прихраном.
Такође
превисока концетрација азота може бити и
штетна. Пре свега би требало урадити
анализу Н- мин. Методом на основу које се
могу утврдити потребне количине азота за
правилан раст и развиће, односно
задовољавајуће приносе . Мали број
пољопривредних
произвођача
има
могућност, односно, ради анализе.

Ако су ниске температуре интезитет
метаболизма је низак што смањује усвајање
воде као и хранива. Код виших температура
доводи до продужавања вегетације уз ниску
продуктивност транспирације. Сувише
азота подстиче раст надземног дела,
смањује се отпорност на ниске температуре
и болести, биљке су плитко укорењене те
код касније појаве суше може бити главни
узрок смањења приноса.

Прихрањивање пшенице требало би вршити
у два наврата. Прво после зимског
мировања. Друго прихрањивање на почетку

Тренутно стање усева је задовољавајуће с
обзиром на временске услове, кашњење са
сетвом. Велике количине падавина у току
године су условиле испирање минералних
елемената у дубље слојеве земљишта и нису
доступне
биљкама,
тако
да
ће
прихрањивање азотом бити неопходна мера,
али мора се водити рачуна о времену
прихрањивања и количинама употребљених
минералних ђубрива по хектару. Сорте
пшенице се међусобно разликују у
потребама за азотом па треба бити обазрив.
Ако је предкултура био кромпир или нека
друга повртарска врста која се интезивно
ђубри треба водити рачуна о употреби азота
и на таквим површинама прихрана се и не
препоручује.
Оријентационе
количине
азотних ђубрива на неком средње плодном
земљишту би биле око 300 кг КАН-а по ха,
ако предусев није кромпир. Прави ефекат
прихрањивања се постиже ако би у року од
седам дана од прихрањивања пало око 10 л
кише. Препорука је користити КАН а не
УРЕУ јер је око 70 % наших земљишта
физиолошки кисело.

издуживања стабла ( влатање ). Превисока
концетрација азота може бити штетна:

Дипл.инг Борко Ивановић ПССС Чачак
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Биолошке мере заштите

Биолошка
заштита
биља
је
више
заступљена у Западној Европи и Северној
Америци него код нас. У Холандији нема
стакленика у којем се гаји поврће, а да се
делимично или у целини не обавља
биолошко сузбијање штеточина и патогена.
У неким
земљама број регистрованих
биопестицида је задовољавајући и користе
се пре свега у заштићеном простору. У
Србији
је
регистровано
неколико
биопестицида на бази бактерије Bacillus
thuringiensis. Биолошком заштитом су
обухваћени биопестициди и биотехничка
средства. Биотехничка средства су неживе
природе и представљају хемијске материје
које негативно делују на понашање
штеточина у смислу привлачења атрактанти или одбијања – репеленти. У
биотехничким средствима се налазе и
средства која повећавају отпорност биљака
и регулишу развој инсеката. Код нас је
регистровано неколико инсектицида који
делују као регулатори раста инсеката:
пирипроксифен,
дифлубензурон,
феноксикарб...
Биопестициди укључују
живе
агенсе
предаторе,
паразите,
паразитоиде, гљиве, бактерије и вирусе.
Најзначајнији предатори- Створен је читав
низ природних непријатеља-предатора који
успешно сузбијају неке штетне инсекте
присутне у пољопривредној производњи.
Најзначајнији корисни инсекти су бубамаре.
Хране се углавном лисним вашима..
Почињу да се хране чим се појаве у

пролеће, јаја полажу у близини колонија
ваши. Поред буба мара значајни предатори
су
и
златооке
(Chrysopa
carnea,
Chrysopidae). Златооке су полифагни
предатори, а најчешће се хране лисним
вашима,
ларвама
крушкине
буве,
мушицама гала, трипсима и штитастим
вашима.
Паразитоиди (предаторни паразити)- Једна
од најприсутнијих штеточина у
производњи
парадајза,
паприке
и
краставаца је бела лептираста ваш у чијем
сузбијању хемијска средства не дају
потпуне резултате, док примена предатора у
сузбијању ове штеточине даје добре
резултате. То се пре свега односи на
предаторске осице: Encarsia formosa,
Eretmocerus eremicus. Encarsia formosa се
користи током зиме и раног пролеца,када су
временски услови са мање светлости. Друга
паразитна осица Eretmocerus eremicus се
примењују током касног пролеца, лета и
поцетка јесени када су више температуре и
има више светлости. Користе се када се
примате прве одрасле јединке беле
лептирасте ваши.. Не мањи проблем у
заштити усева представља велики број
различитих врста трипса. Трипси у
повртарским усевима смањују принос и
значајно умањују квалитет. Правовремени
почетак примене одговарајућих предатора
обезбеђује дуготрајну и квалитетну заштиту
усева. Најбољу заштиту против трипса
пружа комбинација предатора: Orius ssp.
стеница предатора и Amblyseius spp гриња
предатора.
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Микробилошки агенси- Користе се као
антагонисти
за
сузбијање
других
микроорганизама. Микробилошки агенси
могу бити гљиве, бактерије и вируси.
Бактерије су највише примењиване у овој
области. Најпознатији су препарати на бази
бактерије Bacillus thuriganensis,
који
разарају цревни тракт домаћина. Гљиве се
користе
као
ентомопатогене
и
наматопатогене за сузбијање штетних
инсеката и нематода и као антагонисти за
сузбијање других гљива . Биолошке
заштита има највећу примену у сузбијању
штеточина и проузроковача обољења пре
свега гљива и бактерија. Њихова примена у
сузбијању корова је мало заступљена.
Билошка средства имају неких предности у
односу на конвенционална средства за
заштиту биља: мање су отровна,

дозвољавају селективно коришћење и могу
се интегрисати са заштитом биља. Треба
напоменути да се биолошка заштита не
може посматрати као самостално решење
против биљних болести и штеточина,
корисни инсекти се могу користити против
штеточина, али не могу против бактерија,
вируса и гљива.

ПССС Чачак
Весна Нишавић Вељковић, дипл инг

Аутохтоне расе свиња
Одгајивачки програм у свињарству се
спроводи на подручју Р. Србије. У
спровођењу одгајивачког програма у
свињарству на подручју Ц. Србије учествују
53 основне одгајивачке организације
(ООО), 15 регионалних одгајивачких
организација (РОО) и 1 главна одгајивачка
организација (ГОО) Институт за сточарство,
Београд-Земун.
Мањи број основних одгајивачких
организација ради на спровођењу Главног
одгајивачког
програма
(ГОП)
код
аутохтоних раса и сојева у области
свињарства. У наредном периоду очекујемо
већи
број
основних
одгајивачких
организација које ће радити на спровођењу
ГОП-а са одгајивачима. У периоду примене
овог одгајивачког програма очекујемо
поред повећања популација наше три
аутохтоне расе и повећање броја одгајивача.
У 2018. години имали смо 2105 приплодних

грла расе мангулица код 100 одгајивача, 402
приплодна грла расе моравка код 35
одгајивача и 44 приплодна грла расе
ресавка код шест одгајивача.
Подручје гајења мангулице: Мангулица се
гаји на целом подручју Републике Србије,
највећи број у АП Војводини и у
равничарком подручју Ц. Србије углавном
уз
веће водотокове (Богатић, СурчинПрогар, Обреновац-Конатице, и сл.) и мањи
број запата у брдско-планинским пределима
(Чачак
–Јелица,
Мионица-Берковац,
Покровеник- Пирот, и сл.).
Подручје гајења моравке: Моравка се гаји
на подручју Ц. Србије. Највише запата
имамо у општини Кладово, Уб, Љиг,
Мионица, Чачак, Младеновац, Топола,
Прокупље и Куршумлија. Још увек није
завршена идентификација на подручју
јужне и источне Србије.
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Подручје гајења ресавке: Ресавка се гаји на
подручју Ц. Србије. Највише се гаји на
подручју општина Деспотовац, Уб, Љиг,
Прокупље, Куршумлија и Лазаревац. Још
увек није завршена идентификација на
подручју јужне и источне Србије.
Мангулица
Душанов законик из XIV века говори да је
свињарство у нашим крајевима од давнина
имало веома значајну улогу. Прави развој
свињарства отпочео је почетком XIX века
извозом свиња у Мађарску и даље на запад.
Између два светска рата, свињарство је
углавном било екстензивно, а тек увозом
већег броја племенитих раса у периоду
између 1955. и 1960. године, почиње период
интензивног свињарства.
Мангулица је домаћа примитивна раса,
настала од некадашње шумадинке и спада у
производни тип ,,масних” раса свиња.
Званично постоје три соја:
1. Бели сој. Настао, када је 1833. године
књаз Милош мађарском властелину
(палатину Јожефу) поклонио 2 нераста и 10
крмача. На имању Кис Јено створена је
мангулица одгајивањем у бољим условима
неге, смештаја и исхране, па је и добијена
продуктивнија раса свиње.
2. Црни или ласасти сој. Настао је планском
селекцијом у Срему, око Руме, у атару села
Буђановац, па се назива још и буђановачка
свиња или сремска ласа.
3. Црвени или риђи сој, углавном je
заступљен на простору Мађарске и
Румуније, а у нашој земљи присутан само у
траговима.
У околини Суботице као производ
несистематског укрштања белог соја
мангулице са линколн расом, вероватно и
јоркширом, створен је суботички сој.
Екстеријер
и
производне
особине:
Мангулица је касностасна раса. Глава је
релативно мала, са великим ушима које
висе унапред. Ушна шкољка је високо

постављена и еластична на додир. Дужина
увета је 2/3 дужине главе. Груди и кратак
труп су широки, дубоки и протежу се до
испод лакатног зглоба. Леђа и слабине су
равне или благо заобљене, гледано са
стране. Задњи део тела и бутине су добро
развијени, широки и мишићави. Абдомен је
дугачак, цилиндричан и код крмача је
нешто шири у односу на нерасте.
Екстремитети су дуги, широки и мишићави.
Кожа је тамне или мрке боје, са густим,
блиставим и коврџавим чекињама које су
краће код ласастог соја. Боја чекиња може
бити од сиво-жуте до црвенкасте (риђе).
Очни капци, обрве, њушка, млечне
брадавице, папци, врх репа и природни
отвори на телу су увек црне боје. На трбуху
треба бити најмање 10 функционалних,
добро развијених и правилно размештених
сиса, без пасиса, слепих сиса, оштећених
или уврнутих сиса. Када говоримо о
одабиру грла по фенотипу на основу ових
карактеристика треба да се врши одабир
мушких и женских приплодних грла.
За приплод се не смеју бирати животиње
које имају морфолошке грешке полних
органа, обољења ногу, слабу конституцију и
животиње које нису здраве.
Нежељене особине су:
- светла или ружичаста кожа на стомаку
- отвори на телу који немају пигмента
- бели врхови длаке на боковима и леђима
- светла боја која покрива спољну страну
ногу или се појављује на боковима тела
- сувише фина или груба длака
- сувише усправљене или превелике уши.
Грла са недозвољеним особинама треба
шкартирати из запата. Недозвољене
особине, дефекти расе су:
- беле, јасне мрље на кожи
- беле длаке-чекиња на боковима или
леђима
- непигментирани жути папци или папци са
жутим пругама-линијама.
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Моравка
Моравка је настала почетком XX века, на
подручју око слива реке Велике Мораве.
Увозом племенитих раса беркшира и
јоркшира за коje не постоје релевантни
подаци и каснијим оплемењивањем са
енглеском
великом
црном
свињом,
првенствено је био циљ да се побољшају
производне особине шумадинке.
Екстеријер и производне особине: Свиње
расе моравка имају тело покривено густом
или ређом длаком, црне боје, која је глатка
и равна. На доњим деловима тела длака је
ређа, а на осталим груба и дужа. Кожа је
релативно танка и пигментисана (црна).
Глава је дуга, уска, са благо улегнутим

профилом. Образи нису тако јасно
прекривени мишићним ткивом. Уши су
клопаве и полу-клопаве. Врат је средње дуг
и није богат мишићним ткивом. Труп је
релативно дуг, са равном или благо
улегнутом леђном линијом. Леђа су
улегнута, а сапи благо повијене на доле. Уз
линију пупка, налази се 4-6 парова млечних
брадавица. Екстремитети су средње дуги,
танки, нежни и слабо покривени мишићним
ткивом. Код одраслих животиња, просечна
телесна маса нерастa је 135 кг, а крмача 120
кг.
Заинтересованост
потрошача
за
производима од свиња расе моравка је у
порасту због специфичног квалитета.
Саветодавац за сточарство
Небојша Брајовић

Значај Бизнис планова у пољопривреди
Израда
бизнис
планова
у
пољопривреди постала је неопходност, било
да се ради о интерном документу за потребе
домаћинства на основу кога ће побољшати
своје пословање или да се ради о екстерним
Бизнис плановима на основу којих се
одобравају средства за финансирање неке
пословне идеје.
Код нас је нарочито изражена
потреба за израду бизнис планова у
пољопривреди а за коришћење средстава
ИПАРД фондова Европске Уније. Сви они
који могу и желе да користе ова средства
мораће уз Захтеве за одобрење средстава да
приложе Бизнис планове, било једноставне
или сложене, у зависности од величине
инвестиције. Бизнис план се узима у овим
случајевима као кључни документ на
основу
кога
се
може
предвидети
оправданост инвестиције и оправданост за
одређену пословну идеју произвођача.
Значај израде Бизнис плана стручњаци виде

као смањење тржишних и финансијских
ризика у пољопривредној производњи.
Нарочито су значајни за све оне који
планирају да проширују своју производњу.
Као
покататељи
економске
оправданости инвестиције користи се
израчунавање економичности производње,
рентабилности
производње,
стопа
рентабилности
инвестиције
као
и
израчунавање
времена
повраћаја
инвестиције. Све су ово показатељи на
основу којих пољопривредни произвођач
може сагледати планиране приходе и
расходе
пре уласка у инвестицију,
оправданост производње, време за које
може повратити уложена средства.
Правилно би било да се изврши
дисконтовање новчаних прихода и расхода
у посматраном временском периоду како би
се добила динамичка оцена оправданости
инвестиције.
Дипл.инж Слађана Петрић ПССС Чачак
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Подстицаји за сертификацију и увођење система квалитета пољопривредних
производа
Сертификација
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 у складу са посебним
прописима, 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”.
Увођење стандарда у савременој трговини
представља један од услова за успешан
наступ на домаћим и страним тржиштима.
Многи стандарди се усвајају од стране
међународних тела за стандарде, као што је
Међународна организација за стандарде
(ISO), док су за неке друге, због своје
специфичности, задужена специјализована
тела.
Подстицаји
обухватају
подршку
сертификaцији:
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 имају физичко лице –
носилац
комерцијалног
породичног
пољопривредног газдинства, предузетник,
правно лице, правно лице регистровано у
складу са законом којим се уређују
удружења.
Највиши укупни износ подстицаја по
кориснику је 500.000 динара.
Захтеви се подноси једанпут годишње
Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде – Управи за аграрна плаћања
за
сваку
календарску
годину,
у
периоду од 1. марта до 31. октобра текуће
године.
Уз
захтев
се
доставља
следећа
документација:
1) сертификат;
2) рачун на име подносиоца захтева о
плаћеном износу трошкова сертификације
за подстицај за који се подноси захтев;
3) доказ о извршеном плаћању трошкова из
тачке 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.
Дипл.инг Радован Шеварлић
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К О Н К У Р С ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА
ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ДОХОТКА И
УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА КРОЗ ПОДРШКУ
МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У 2019. ГОДИНИ

Od 17. октобра до 31. децембра 2019.
године, траје пријављивање на Конкурс ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ
ПОДСТИЦАЈА
ЗА
ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА КОЈИ СЕ
ОДНОСЕ
НА
ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ
ДОХОТКА
И
УНАПРЕЂЕЊЕ
КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ
ПОДРУЧЈИМА
КРОЗ
ПОДРШКУ
МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У
2019. ГОДИНИ
Право на подстицаје остварује- физичко
лице - носилац комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства у активном
статусу у Регистру пољопривредних
газдинстава ако:
1) у Регистру није било уписано као
носилац пољопривредног газдинства пре 1.
јануара 2018. године;
2) на дан подношења пријаве на конкурс
има навршених 18 година живота;
3) у календарској години у којој подноси
пријаву на конкурс има навршених највише
40 година живота;
4) није било корисник подстицаја по основу
прописа којим се уређују подстицаји за
диверсификацију дохотка и унапређење
квалитета живота у руралним подручјима
кроз подршку младим пољопривредницима.
Подстицаји
обухватају
подршку
програмима за диверсификацију дохотка и
унапређење квалитета живота у руралним

подручјима
кроз
подршку
пољопривредницима, и то:

младим

1) подстицаји програму за подршку
инвестицијама за развој и унапређење
примарне
биљне
производње
на
пољопривредним газдинствима младих
пољопривредника;
2) подстицаји програму за подршку
инвестицијама за развој и унапређење
примарне
сточарске
производње
на
пољопривредним газдинствима младих
пољопривредника;
3) подстицаји програму за подршку
инвестицијама за развој и унапређење
примарне сточарске производње кроз
набавку квалитетних приплодних грла на
пољопривредним газдинствима младих
пољопривредника.
Како би остварило подстицаје лице мора
испуњавати опште и посебне услове за
одговарајућу
производњу
за
коју
конкуришу. Максимални износ постицаја
по кориснику је 1.500 000 динара.
Висина подстицаја износи 75% од
прихватљиве вредности инвестиције, без
урачунатог ПДВ-а.
Захтев подносе Управи за аграрна плаћања
Министарства пољопривреде шумарства и
водопривреде.
Дипл.инж Биљана Јањић ПССС ЧАЧАК
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Подстицаји у сточарству за краве за узгој телади за тов
Услови и начин остваривања права на
подстицаје у сточарству за краве за узгој
телади за тов, као и образац захтева за
остваривање подстицаја ближе се прописују
Правилником („Службени гласник РС”, број
25/2018, од 30.03.2018. године).
Право на подстицаје може остварити:
правно лице,
предузетник и
физичко
лице
–
носилац
комерцијалног
породичног
пољопривредног газдинства,
које испуњава услове прописане
законом којим се уређују подстицаји у
пољопривреди и руралном развоју.
Подстицај остварује за најмање две
отељене краве, једном у току године за
исто грло, на основу захтева који
подноси Министарству пољопривреде,

шумарства и водопривреде – Управи за
аграрна плаћања у периоду од 01.
фебруара
до
31.
јула текуће
календарске године, за краве отељене
у
периоду
од 01. јула претходне
календарске године до 30. јуна текуће
календарске године.
Управа
утврђује
испуњеност
прописаних услова за остваривање права
на подстицаје, одобрава исплату и даје
налог за пренос средстава на наменски
рачун пољопривредног газдинства код
пословне
банке.
Испуњеност
прописаних услова за остваривање права
на подстицаје утврђује се на основу
података на дан подношења захтева.
Висина подстицаја износи 20.000,00
дин/грлу.
Саветодавац за агроекономију
Слађана Петрић
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www.stips.minpolj.gov.rs
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Број објаљених агропонуда

50

Број реализованих агропонуда

50

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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