
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2017. годину, 

усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина 29. децембра 2016., а 

на основу сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине Републике Србије (број 320-00-00310/2017-09 од 03.02.2017.) 

Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина, 

Златиборски Еко Аграр ДОО, објављује 
 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА 

РЕГРЕС ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ УСЕВА И ЖИВОТИЊА 
 

Шифра 

регреса 
Назив инвестиције Износ 

100.1.1 
Осигурање за усеве, плодове, вишегодишње 

засаде, расаднике и животиње 
30% 

 

Лица млађа од 40 година и жене као носиоци регистрованих 

пољопривредних газдинстава имају додатних 5% повраћаја. 

 

Уз захтев се прилаже: 

 

 копија полисе осигурања издата од стране друштва за осигурање код 

кога је подносилац осигуран у периоду од 1. новембра претходне до 

31. октобра текуће године, а оригинал се доставља на увид 

 потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања  

 извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за 

трезор за 2017. годину 

 фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног 

газдинства 

 фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна 

 

 Општи критеријуми за кориснике по овој мери: 

 

-корисник има регистровано пољопривредно газдинство 

уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним 

статусом и са пребивалиштем и производњом на територији 

општине Чајетина, 

- измирене обавезе по основу локалних јавних прихода 

 



Комисија Привредног друштва за развој пољопривреде „Златиборски Еко 

Аграр“ ДОО за расподелу и контролу управљања средствима за 

пољопривреду и рурални развој Општине Чајетина утврђује да ли су 

испуњени прописани  услови  за остваривање права  на  коришћење 

регреса  полисе осигурања пољопривредне производње и доноси одлуку о 

исплати регреса за полису осигурања уз претходну сагласност Општинског 

већа. 

 

Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на 

основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава. 
 

Корисници могу остварити право на регрес у максималном износу до 

600.000,00 динара у току једне године за један или више пројеката,а 

минималан износ повраћаја је 5000,00 динара по рачуну. 

 


