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РАТАРСТВО
Сетва кукуруза на територији Нишавског округа
План јесење сетве озимих стрних жита на територији нишавског округа није испуњен у
предвиђеном обиму. Процена је, да бар 15-20% планираних површина да се засеје овим усевима
није посејано. Пролећна сетва јарих стрнина испуњена је у планираном обиму и у мањој мери
надоместила је мањак предвиђених површина за јесењу сетву. Највећи део површина чија је
планирана јесења сетва изостала, биће посејан кукурузом. То значи да ће на територији Нишавског
округа сетва кукуруза, најзаступљеније и најважније ратарске културе на територији читаве
Србије, бити значајно вишег обима од вишегодишњег просека.
Ретко када су агроеколошки услови за сетву кукуруза били тако повољни као што је било овог
пролећа, када се говори о условима влажности земљишта. Међутим то није случај са температуром
земљишта. На почетку сетве кукуруза температура земљишта на 10cm дубине, била је 120C, да би
са наиласком хладног и влажног таласа температура земљишта брзо пала. Најава суше у
предстојећој вегетацији, повољне температуре у другој половини марта и почетком априла, навеле
су многе произвођаче да ризикују и посеју кукуруз знатно пре препорученог оптималног рока
сетве. Из године у годину сетва кукуруза се све више помера ка марту, а произвођачи упозоравају
од стране стручњака на могућу појаву приземних мразева чак до краја прве декаде маја. Кукуруз је
биљка која у раним фенофазама развоја може да толерише приземне мразеве до -2-30C, зависно од
других фактора, типа земљишта, нагиба терена, положаја парцеле, влажности, дубине сетве, ,
примене ђубрива... Поједини произвођачи посејали су кукуруз већ крајем марта или почетком
априла. Ризик се на жалост као и прошле године није исплатио. Повољни услови топлоте и
повољна влажност која је наступила са појавом првих априлских падавина довело је до брзог
ницања усева кукуруза из ранијих рокова сетве. Крајем протекле недеље, у јутру 22. априла јак
приземни мраз нанео је значајне штете усевима кукуруза из ранијих рокова сетве. Усеви посејани
крајем марта-почетком априла у фенофази 2-3-ћег листа нису поднели приземни мраз од -4-6 0C и
дошло је до јаког измрзавања. С тога ове усеве треба што пре пресејати. Поједини усеви кукуруза
нису задовољавајуће никли. Треба сачекати пар топлијих дана са температурама преко 200C, док
усев не крене, сагледати ситуацију па тек тада бприступити пресејавању

Срећом, мали је проценат оваквих усева које треба пресејати, око 10% од укупно посејаних
површина до сада под овом културом, (процена је да је посејано око 40%). Највећи део посејаних
усева, посејан је од 12. априла кад је време после киша дозволило. Наилазак хладног таласа праћен
приземним мразевима одложио је ницање ових усева и ови усеви се налазе у стању клијанаца, у
земљишту, чекајући наредне дане и повољније температуре за ницање. Уколико на даље не буде
мразева ови усеви би требало да формирају добре и пожељне склопове биљака на терену. Хладно
време и велика влажност земљишта успорили су ницање и развој никлих усева, па се на усевима
запажа и жутило на листовима. Такође постоји опасност од могућег труљења семена кукуруза
услед дужег стајања у хладном и влажном земљишту.

Рана сетва може бити праћена и деловању бројних земљишних штеточина и фитопатогених
организама. Међутим наилазак хладног таласа, киша и приземних мразева одложили су и даљу
сетву ове културе за последњу недељу априла и почетак маја. То су већ рокови сетве кад је касно
да се сеју хибриди дуже вегетације, те је препорука да проиизвођачи сеју групе хибрида кукуруза
краће вегетације( из групе 300 и 400). На теренима виших надморских висина сетва ће бити
почетком маја, што се то на основу вишегодишњих просека испоставило и најбоље што се тиче
производње кукуруза на овим теренима. Лакши типови земљишта брже се просушују и загревају
од тежих и глиновитих типова земљишта, раније је могуће обавити саму сетву. На неким
парцелама које нису благовремено припремљене, сетва ће вероватно због неповољих услова за
квалитетну предсетвену припрему и њено кашњење, као и саму сетву, још више каснити.
Кукуруз је биљка са изузетно високим потребама за азотом. Препорука је да се под предсетвену
припрему земљишта унесе већи део азота, бар 2/3 од планиране количине азота. Преостали део
азота треба унети у прихрани усева у току вегетације усева. Укупне потребе биљке кукуруза за
азотом у току вегетационог периода крећу се од 120-150кг/ха. Повећана влажност биће повољан
фактор за развој корова. Стога је препорука за применом заштите усева од корова већ после сетве
такозваним „прскањем на црно“. То је изузетно важан начин уништавања највећег дела корова
који ће се појавити из семена. Треба изабрати хербициде у складу са коровима који се очекују, у
дозама које су усклађене препорукама произвођача препарата, самом квалитету и типу земљишта.
Да би ови хербициди испољили ефикасно дејство потребно је да њихова примена буде праћена
извесном количином повољне влаге која је сасвим задовољавајуће присутна на парцелама
произвођача.

И овогодишња сетва биће праћена неадекватном минералном исхраном и смањеном употребом
минералних ђубрива у односу на потребе биљке. Нарочито нема примене стартног ђубрења код
многих произвођача, што је основ за постизање добрих и стабилних приноса. Пролећно орање које
је неповољно са аспекта потребе ове културе, примена НПК минералног ђубрива у пролеће, још
увек прати производњу кукуруза неких произвођача са ових терена.

МЕЛИОРАЦИЈЕ

Одржавање и очување плодности земљишта
Земљиште је природно богатство једне земље, непроцењиво добро целог човечанства и као
такво га морамо чувати за будућа покољења.
Као основа пољопривредне производње земљиште је подложно деградацији и
уништавању. Својом активношћу у правцу интензивирања биљне производње, човек утиче
на равнотежу чиниоца који учествују у стварању и одржавању земљишта. Нерационалном
применом хемијских средстава путем пестицида и минералних ђубрива, не ретко се доводи
до нарушавања хемијских особина земљишта и загађења земљишта и подземних вода.
Тиме се преко загађења земљишта и вода нндиректно утиче истовремено и на квалитет и
биолошку вредност добијених производа. Све већа тежња за интензивнијом производњом
и постизањем што вишег економског ефекта, често је праћена нагомилавањем нитрита,
накупљањем тешких метала, чија токсичност зависи од њихове концентрације у
земљишту, честом закишељавању, заслањивању и алкализацији земљишног раствора.
Депоније смећа и употреба отпадних вода и канализационог муља у пољопривреди главни
су извор загађења земљишта и подземних и површинских вода и извора воде за пиће путем
различитих растворљивих органских и неорганских материја.
Својим неконтролисаним активностима, човек нарушава физичке, хемијске и биолошке
особине земљишта. Применом тешке механизације, већим бројем прохода и претераним
гажењем земљишта, обрадом земљишта у неповољним условима за обраду, значајно се
утиче неповољно на збијање земљишта, нарушавање структуре, водно-ваздушног режима
као и топлотног режима земљишта. Учесталом плићом обрадом земљишта ствара се
такозвани плужни ђон. У одсуству мера подривања и продубљивања орничног слоја,
долази до прекида капиларних токова воде у земљишту и као последица тога биљке
пролећне вегетације врло тешко се могу изборити против сушних агроеколошких услова.
Корен биљака је слабо развијен, тешко долази до дубљих земљишних резерви влаге и
хранљивих материја. Због нарушавања физичких особина земљишта повишене збијености
и плиће обраде, земљиште и није у могућности да акумулира довољне резерве зимске
влаге. Све то отежава могућност биљци да толерише сушпне агроеколошке прилике.
Највећи део наших пољопривредних земљишта сиромашно је у хумусу-битном чиниоцу
плодности земљишта, а све је ређа употреба стајњака и других органских ђубрива која би
повисила ниво хумуса у земљишту. Смањени ниво хумуса утиче такође на нарушавање
структуре и хемијских особина земљишта, као и његове биолошке активности. Паљењем
стрнике после жетве нарушава се активност микроорганоизама, смањују резерве органске
материје и ниво минералних хранива у земљишту.

Применом стајњака, зеленишног ђубрива уз адекватну и прописану употребу минералних
ђубрива побољшале би се хемијске особине земљишта, повећао ниво корисних
микроорганизама и побољшала њихова активност у смислу разградње органских остатака
и примењених ђубрива, побољшала структура, водно ваздушни и топлотни режим
мземљишта. Повећањем резерви хумуса побољшали би се услови за дубљу обраду
земљишта. Дубљом обрадом земљишта и применом мере подривања и растресања
земљишта разбио би се плужни ђон и поправио водно-ваздушни режим земљишта,
побољшала могућност задржавања и акумулирања већих резерви зимске влаге, боље
продирање и равијање кореновог система биљака и боље толеранције биљака на сушне
услове у току летње вегетације.
Поправком киселости земљишног раствора омогућило би се биљци да квалитетно
искористи резерве минералних хранива из земљишта као и хранива које се унесу путем
минералних ђубрива. Овом мером се директно утиче на постизање бољих приноса и
резултата у биљној производњи и проширује спектар сетвене структуе на хемијски
деградираним парцелама.
Плодосмена и плодоред као полазни чиниоци било које биљне производње, основ су
искоришћавања и очувања обрадивог земљишног слоја. Овом мером одржавају се повољне
физичке, хемијске и биолошке особине земљишта. Сменом усева постиже се квалитетније
и рационалније искоришћавање минералних хранива и резерви влаге из земљишта.
Плодоред је агротехничка мера којом се посебно у тропољној смени усева укључујући
неку легуминозу, постижу значајно бољи приноси у односу на класичну двопољну смену
кукуруза и пшенице која је на нашим теренима најчешће заступљена, не узимајући у обзир
монокултуру која није препоручљива а ипак је такође присутна у ратарској и повртарској
производњи.
Иван Рангелов

Ђубрење стајњаком-општи принципи
ђубрења стајњаком
-Истерати ,растурити онолико ђубрива колико можете дневно и
одмах заорати
-Комбиновати стејско ђубриво са фосворним и калијумовим
ђубривима и заорати их заједно
-Прегорели стајњакзаоравати у јесен или у току лепих зимских
дана а на пролеће стајњак користити на лаким и песковитим
земљиштима
-Лака и песковита земљишта ђубрити чешће стајњаком(сваке
друге или треће године) али мањим количинама стајњака по
једном хектару,а тежа земљишта ређе сваке четврте и пете
године али већим количинама ђубрива(може полузгорели).
-У сталним засадима ђубриво никада не стављати директно на
коренов систем,нити уз дебло биљке већ га растурити на
најмање 50-60 цм у зависности од воћне врсте
-У комбинацији са азотним минералним ђубривима количину
стајњака можете смањити и до 30 процената
-Ако је пх вредност земљишта киселе реакције користити азотна
ђубриванеутралне ,алкалне реакције(КАН..).
-Ако је пх вредност земљишта неутралне до алкалне реакције
користити кисела ђубрива (амонијум сулфат...).
-У случају дефицита стајског ђубрива користити зеленишно
ђубриво (заорана максимална био маса легуминозни или
нелегуминозних биљака или њихову мешавину.

РАТАРСТВО
ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ЦРНОГ ЛУКА – Allium cepa
Црни лук води порекло из средње азије.Старим словенима је познат још од давнина .Данас
је веома популарна култура широм света.Азија је највећи произвођач, заједно са Кином и
Јапаном који узимају учешће од 27% у укупној производњи.
Црни лук је двогодишња монокотиледона врста, припада фамилији Liliaceae.За исхрану се
у току године може користити луковица или цела млада биљка.
На основу садржаја суве материје,шећера и етерчних уља све сорте смо сврстали у три
групе:
-љуте сорте: имају висок садржај суве материје преко 14%, висок садржај етеричних уља,
производе се из арпаџика и имају добру способност чувања.
-полуљуте сорте: садрже од 10-14% суве материје, имају подједнак однос сахарозе и
моносахарида, производе се из арпаџика и директно из семена, слабије се чувају у односу
на љуте сорте.
-слатке сорте: садрже до 10% суве материје, од шећера преовладава глукоза, имају мало
етеричних уља, производе се из семена или расада и веома се слабо чувају.
Облик луковице је сортна карактеристика мада зависи и од типа земљишта.Боја сувих
овојних листова је различита-жута,бела,браон.Најчешће их је 2-4 а боље је кад их има
више.
Крупноћа луковице је сортна ознака, али на крупноћу у великој мери утичу услови
успевања.Према маси разликују се ситне лакше од 60гр. ,средње 60-100 гр. и крупне изнад
100гр.
У црном луку има највише угљених хидрата и занемарљиво мало беланчевина и
масти.Основу биолошке вредности чине и минералне материје и витамини.Поред знатног
присуства минералних соли нарочито Калијума, Сумпора и разних олиго елемената, црни
лук је богат витаминима- B1,B2,C,E и К а има и каротена, гликозида, етерчних уља,
биљних хормона сличних инсулину као и бактериостатика.

Агротехника: Многи чиниоци утичу на квалитет лука.Овде су на првом месту генетски
фактори-сорта, чиниоци спољне средине- климатски услови и агротехнички чиниоци,
зрелост у време бербе ,начин бербе, и начин руковања произвидима непосредно после
бербе.
Ранија производња обезбеђује већу цену на тржишту и најчешће богатији род али такви
производи нису подесни за чување.Данас се поклања све већа пажња складиштењу и
чувању да би на чуваним продуктима дошло до што мањих промена у квалитету и маси а
поступак чувања био економичан.
Просечна површина под црним луком у србији износи 20500ха. Са тенденцијом
опадања.Просечан принос црног лука износи 6 тона по хектару што је три пута мање од
европског просека.
Климатски чиниоци посебно температура и интензитет светлости ,имају велики утицај на
нутритивни квалитет поврћа и воћа.
Две су производње црног лука: луковице и млади лук.

Луковице се производе из:
-арпаџика
-семена
-расада – сребрењак на малим површинама
Црни лук има слабо развијен коренов систем те је врло важно да земљиште буде добро
припремљено, растресито и добре структуре, као и неутралне ПХ- реакције.За гајење лука
не користити парцелу где су коришћени атразин,пивот,сенкор, не ђубрити директно
стајњаком него само у пред култури, избегавати парцеле где је у предходне 3-4 године
гајена нека култура из фамилије лукова.
Основну обраду обавити рано у јесен на дубину од 25-30цм.Затим извршити равнање и
грубу припрему земљишта за сетву, тиме се постиже да се у пролеће мање гази и сабија
земљиште.
Предсетвену обраду обавити тако да се направи тврда постеља а мек покривач у једном
евентуално два прохода.
Избор сорте диктира тржиште.Ако се се користе за складиштење морају имати висок
садржај суве материје, велику чврстину главице.
Коренов систем лука је слабе усисне моћи и зато захтева довољне количине лако
приступачних хранива.
Црни лук за 10 тона приноса по хектару усваја 40кг N, 15кг P2O5,60кг К2О.
Норму ђубрива одредити на основу урађене анализе плодности земљишта.Време уношења
хранива морамо ускладити са динамиком раста и развоја црног лука:
-до фазе прва три листа има мале потребе за хранивима јер се храни из резерве
семена.Довољне количине фосфора су битне за развој кореновог система
-највеће потребе има у периоду интензивног пораста а то је од фазе три листа до
образовања главица.Нарочито је важно обезбеђење азотним хранивима а црни лук најбоље
реагује на нитратну форму азота-NO3.Две трећине P и К унети пре сетве а 20-25%
N.Остатак се даје у неколико прихрањивања, задњу количину применити до образовања
луковице.Пожељно је да К буде у облику К2SO4 јер лук има повећане захтеве за
сумпором.

За садњу је потребно 500-800 кг. по хектару средње крупноће.Обично се сади на растојању
15х15 или 20х10цм.Ницање почиње на температури од 2-3 степена, али оптимална
температура је око 22 степена, када је и ницање веома брзо.При температури од 5-8
степени ницање траје 25-35 дана, при температури од 18-20 степени 10-120дана а при 2025 степени само 3-5 дана.
Највеће захтеве за водом лук има у време формирања главице.Тај период је обично
пропраћен високим температурама.Ако нема довољно влаге биљка повлачи воду из
листова и убрзава зрење.
Са вађењем се почиње када је 50% биљака полегло, мада искуства говоре да је боље ако то
временски услови дозволе сачекати да све биљке полегну, да се врат луковице добро
затвори и да луковице сазру.Вађење може бити ручно и машинско.
Најчешће је да се извађене луковице остављају у траке како би дозреле и осушиле
се.Следећа фаза је ручно сакупљање и одношење у складиште.Уколико су овојни листови
довољно чврсти и суви, може се практиковати потпуно механизовано вађење и
складиштење црног лука.

Миљан Милојић

МЕРЕ НЕГЕ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Припремила: Рашић Сузана, дипл.инж. за ратарство
Изхор сорти и врста биља
Избор сорте биља обавља се према циљу производње (свежа потрошња
или прерада), а предност имају мање биљне сорте (код плодовитих врста) и
оне отпорне на стрес. Од посебног значаја је увођење већег броја
повртарских врста у производњи и то не само у био-башти, него и на њиви и
у заштићеном простору. У органском повртарству забрањено је коришћење
генетски модификованих сорти. Недовољно селекционираних сорти за
разноврсно органско повртарство опредељује произвођаче да гаје неке
конвенционалне сорте мање интензивне, затим старе сорте и популације са
специфичним обликом, мирисом, укусом због чега су код потрошача више
цењени. Tо даје специфичност органској производњи у очувању генетске
разноврсности, затим развоју мултифункционалне пољопривреде и у
очувању традиција (културне, етно и историјске).
Избор врсте је важно прилагодити плодореду. Неопходно је успоставити
интензиван, сложен плодоред где се у једној вегетационој сезони, односно
години на истом земљишту узастопно и истовремено (као мешане врсте),
захваљујући позитивним биолошким односима, гаји више врста поврћа.
Поред познатих мешаних врста: салата и црни лук, паприка и босиљак,
парадајз и купус, кукуруз и грашак, кукуруз и пасуљ, кукуруз и врежасте
врсте, у органској производњи, као мешане врсте, користе се и оне које
својим мирисом или коренским излучевинама одбијају или привлаче
штеточине поврћа.

Мере неге
Биолошку контролу, односно зашшиту у био-башти чине и мере које
доприносе доброј кондицији и добром здравственом стању биљака. У томе
најзначајније су превентивне мере (агротехничке и мере хигијене), а затим
мере одбране (биолоске, физичке и хемијске). Све то омогућује заштиту
поврћа до економског прага штетности.

Део контроле штеточина у повртарству је присуство корисних инсеката
Они су показатељи незагађености природе, а истовремено су корисни, јер
уништавају штеточине поврћа. Тако бубамаре уништавају лисне ваши, чиме
спречавају и појаву вирусних обољења (увенуће паприке, краставца), ухолаж
се ноћу храни лисним вашима; оса потајница (лебдећа мува) полаже јаја на
лисне ваши (једна оса може да уништи више од 1.000 ваши); гундељ и његове
ларве хране се штетним ларвама, гусеницама и инсектима, а паук уништава
муве, комарце; гриње пљачкаши хране се црвеним пауком. За корисне
инсекте у башти се гаје корисне биљке, које их привлаче. Тако ладолеж и
ангелика привлаче бубамару, хајдучка трава осе, пчеле и осу потајницу. За
привлачење корисних инсеката гаје се у виду ивичњака (два до три реда)
кадифица, космос, мирођија, сунцокрет (као ограда), коморач, хељда и др.
У биолошкој контроли здравља поврћа значајно место имају и мале животиње
нпр. жабе, јежеви, слепи миш, али и ћурке, морке (уништавају кромпирову
златицу), као и птице посебно сенице и детлићи. Један пар сеница за исхрану
својих младих дневно сакупи 300-350 разних гусеница. Зато у био-башти,
односно повртњаку треба поставити кућице за птице. Неке животиње али и
птице могу да нанесу и штету. Тако ровца треба уништавати помоћу топлог
стајњака (ровац се скупља на стајњак) или обичним заливањем (важи и за
кртицу), што се и примењује у лејама и пластеницима. Рицинус, али и
кадифица, мирисом одбијају кртице и слепо куче.

Мере хигијене су битан чинилац заштите биљака. Оне укључују хигијену
баштована (од одеће и обуће до рукавица), оруђа, односно њихово прање и
дезинфекцију и уклањање оболелих делова или целих биљака. Увек треба
имати у виду да се изазивачи болести, као и штеточине лако преносе. Тако
пред улазом у пластеник неопходно је поставити баријере са
дезинфекционим средством, а оболеле биљке се спаљују (направити део
изван био-баште за спаљивање).
Мере одбране укључују физичко-механичке мере као што су: скидање и
спаљивање јаја и гусеница и заражених биљака, коришћење машина
усисивача нпр. за скупљање кромпирове златице; затим баријера или
препреке (коришћење фолија за малчовање земљишта и покривање биљака),
ограде око повртњака спречавају улазак животиња. Препреке од различитих
сувих прашива (пепео), које се посипају око биљака повређују инсекте или
делују као одбијајуће средство. Тако пепео спречава да купусна мува
положи јаја у земљу. Клопке или замке користе се за хватање (залепе се)
инсеката сводећи њихов број на низак ниво. Тако жутонаранџасте клопке
привлаче мрквину муву, беле мушице и лисне ваши. Лепљиве ловне клопке
са феромонима "збуњују" инсекте, мужјаци губе оријентацију и не могу да
пронађу женку за оплодњу. Светложуте посуде са водом (уз додатак сапуна
или детерџента) су клопке за лисне ваши. Хранидбени мамци користе се да
привуку пужеве и пужеве голаће. У плитку посуду ставља се пиво, размућен
квасац или мекиње и плитко укопа у земљу. Привучени мирисом пужеви се
даве у клопци.

АГРАРНА
ПОЛИТИКА
Бесповратна средства за прикључну механизацију
и опрему Министарства пољопривреде у 2017-ој
години
На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и
заштите животне средине доноси Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину
пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла
за унапређење примарне пољопривредне производње.
Примарна производња биљних култура, у смислу овог правилника, обухвата
производњу:
1. житарица;
2.

индустријског биља;

3.

ароматичног и лековитог биља;

4.

поврћа;

5.

воћа;

6.

грожђа;

7.

цвећа.

Примарна сточарска производња, у смислу овог правилника, обухвата производњу:
1. млека (крављег, овчијег и козијег);
2.

меса и јаја (тов јунади, тов у систему „крава-теле”, производња прасади за тов, одгој оваца,
коза и живине ради производње меса и јаја);

3.

конзумне рибе;

4.

меда и других пчелињих производа.

У бесповратна средства намењена биљној производњи спада:
1. нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa наводњавање;
2. нaбaвку нове мeхaнизaциje, oпрeмe и материјала зa зaштиту oд бoлeсти, штeтoчинa, кoрoвa,
грaдa, ниских и високих тeмпeрaтурa;
3. нaбaвку нових прикључних машина и опреме за обраду земљишта, прихрањивање,
ђубрење, сетву, садњу,бербу и транспорт;
4. набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору;
5. набавку нове опреме и машина за припрему производа за тржиште
У бесповратна средствима намењеним сточарству спада:
1. Инвестиције у пчеларству
2. Набавка квалитетног приплодног материјала
3. Набавка опреме и механизације за манипулисање чврстим и течним стајњаком
4. Набавка опреме и механизације за припрему и дистрибуцију сточне хране
5. Набавка опреме којом се штити добробит животиња
6. Набавка нове опреме за рибњаке
7. Набавка нове опреме за производњу конзумних јаја

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава и налазе се у активном стату су, и то:
1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2.

предузетник;

3.

привредно друштво;

4.

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;

5.

средња школа;

6.

научноистраживачка организација у области пољопривреде.

Поступак за оствaривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за одобравање
права на подстицаје министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна
плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 1. јула текуће године.
Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање права на подстицаја.
Захтев за остваривање права овог члана може се поднети за један или више подстицаја при
чему захтев може обухватити једну или више инвестиција у оквиру одговарајуће врсте
подстицаја.
Процентуални износ подстицаја за подручја са отеж аним условима рада у
пољопривредиутврђује са према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева у
складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди.
Подстицај износи 50% од инвестиц ије без ПДВ-а, а уколико је корисник подстицаја са
местом пребивалишта у насељу са отеж аним условима рада у пољопривреди, подстицај
износи 65% од инвестиције без ПДВ-а.
Укупни износ подстицаја који корисник подстицаја мож е да оствари у једној
календарској години је 3.000.000 динара.
Изузетно, право на подстицаје за 2017. годину остварује и лице које је у потпуности
реализовало инвестицију у периоду од 16. октобра 2016. године до дана
подношења захтева за исплату подстицаја.
Оно подносиоци захтева који не доставе потврде које се по правилнику траж е, него
пошаљу захтев без њих треба да знају да ће Управа за аграрна плаћања проверити
по служ беној дуж ности стање дуга по основу пореза, али треба и да пазе да у
моменту провере немају пореског дуга. Најбоље решење је потврде доставити уз
захтев.

Припремила Сузана Рашић

СТИПС

АГРОПОНУДА

За све информације из области пољопривредне производње можете се обратити

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ САВЕТОДАВНОЈ И СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ НИШ
Дипл.инж. Божидар Стојановић , директор 064/8435500
Саветодавна служба за ратарство и повртарство
др Саша Станковић, 064/8435502
дипл. инж. Ерић Иван, 064/8435508
дипл. инж. Рашић Сузана, 064/8435506
Саветодавна служба за воћарство и виноградарство
дипл. инж. Срећко Вукашиновић, 064/8435509
дипл. инж. Тања Живковић, 064/8435510
Саветодавна служба за сточарство
дипл. инж. Јанковић Предраг, 064/8435504
Саветодавна служба за мелиорације
дипл. инж. Иван Рангелов, 064/8435501
Саветодавна служба за заштиту биља
дипл. инж. Гордана Цветковић, 064/8097483
маст. инж. Душан Стојановић, 064/8097484

