ПОДСЕТНИК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У
ПОЉОПРИВРЕДИ

Подстицај

Датум

Опис

1

Захтев за подстицаје у биљној
производњи по хектару
површине

01.03. до 30.04.2017 год.

2

Конкурс за набавку новог
трактора

31.05.2017 год

Профактура

3

Захтев за кошнице

од 15.04.2017 до 31.05.2017

Минимум 10 кошница

4

Конкурс за младе” пријаве се
подносe
Конкурс за доделу средстава
на територији Републике
Србије, осим на територији
Аутономних Покрајина у 2017
години , захтеви се подносе
до

од 08.05. до 08.06.2017 год.

до 09.06.2017 године

атарски путеви по програму са
уређење пољопривредног
земљишта

6

Захтев за набавку нових
машина и опреме

15.04. до 01.07.2017

важи за реализоване
инвестиције од 16.10.2016 до
дана подношења захтева
(профактура)

7

Јавни позив за инвестиције у
прераду ,млека,меса,воћа и
повтћа захтеви се предају

од 08.05. до 07.07.2017 године

( профактуре- за предузетнике )

Захтев за уматичена грла

од 01.03.до31.07. текуће
године, и од 01. до
31.01.наредне године, за грла
укључена у производњу до
31.12. предходне године

5

8

9

Захтев за засаде воћа

до 31.08.2017

изузев за јагоде засађене у
трећем кварталу године ,када се
захтев подноси до 30.09.2017
године

15.04.до 30.09.2017 (отељене
01.09.2016-31.08.2017)

изузетно за 2017 отељене
01.01.2017 до 31.08.2017

Регрес за ђубре
Пријава на конкурс - средства
12 за формирање и субвенције
задруга у 2017 години

03.05.до 30.09.2017

(фискални рачуни 01.10.201630.09.2017)

13 Захтев за изградњу и

15.04. до 15.10.2017

(важи за реализоване
инвестиције од 16.10.2016 до
дана подношења захтева)

14 Захтев за тов

од 01.01.2017 до 15.10.2017

(предато кланици 01.10.2016 до
30.09.2017)(свиње и јагњад мин
10 ком)

10 Захтев за неуматичене краве
11

до 01.10.2017 године

опремање објеката

Захтев за одобравање
15 кредитне подршке за
пољопривреднике подноси
се банкама

до 01.11. текуће године

( са банкама које имају потписан
уговор са Министарством, камата
3%, а са условима отежане
производње 1%, грејс период
годину дана)

16 Конкурс за воће општински

од 19.04. до 30.11.2017

( реализација 01.10.201630.11.2017)

