На основу члана 5. Закона о буџету Републике Србије за 2009.
годину („Службени гласник РС”, број 120/08) и члана 42. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси
УРЕДБУ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ СЕЛА КРОЗ
ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2009. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом уредбом утврђују се услови и начин коришћења подстицајних
средстава за подршку развоју села кроз подршку инвестицијама у пољопривреди
у 2009. години (у даљем тексту: подстицајна средства).
Подстицајна средства користе се за:
1) изградњу објеката за смештај животиња, објеката за смештај
хране за животиње, као и објеката за смештај и складиштење стајњака;
2) изградњу хладњача, уло хладњача и силоса, као и набавку опреме
за сортирање, калибрирање, чишћење, полирање, прање, паковање, вакумирање и
бокс палете, под условом да су у складу са захтевима HACCP.
Члан 2.
Право на коришћење подстицајних средстава под условима
утврђеним овом уредбом имају:
1) физичко лице - носилац пољопривредног газдинстава;
2) земљорадничка задруга.
Лице из става 1. тачка 1) овог члана има право на коришћење
подстицајних средстава ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у
даљем тексту: Регистар) у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних
газдинстава („Службени гласник РС”, број 119/08 - у даљем тексту: Уредба), ако
има утврђено својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд) и ако је платило
главни дуг по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 2008.
годину.
Лице из става 1. тачка 2) има право на коришћење подстицајних
средства ако је уписано у Регистар у складу са Уредбом, ако је регистровано код
Агенције за привредне регистре, ако је измирило све пореске обавезе за 2008.
годину и ако има најмање десет задругара - чланова земљорадничке задруге који
су уписани у Регистар.
Изузетно од става 2. овог члана, право на коришћење подстицајних
средстава имају физичка лица - носиоци пољопривредних газдинстава којима је
утврђено својство осигураника пољопривредника код Фонда од 2009. године и
који у 2008. години нису били уписани у Регистар као носиоци или чланови
другог пољопривредног газдинства.
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Физичка лица - носиоци пољопривредних газдинстава који имају
утврђено својство осигураника пољопривредника код Фонда од 2009. године,
имају право на коришћење подстицајних средстава иако су били уписани као
чланови или носиоци пољопривредног газдинства, под условом да у 2008. години
имају најмање шест месеци плаћене доприносе по основу радног односа .
Право на коришћење подстицајних средстава имају и корисници
пензије остварене по основу пољопривредне производње ако су носиоци
комерцијалних пољопривредних газдинстава.
Члан 3.
Право на коришћење подстицајних средстава, под условима
утврђеним овом уредбом, имају и физичка лица - носиоци пољопривредних
газдинстава који немају утврђено својство осигураника пољопривредника код
Фонда, ако на дан 31. децембра 2008. године и надаље имају пребивалиште и
парцеле уписане у Регистар на територији општине која припада маргиналном
подручју.
Члан 4.
Право на подстицајна срестава за намене из члана 1. став 2. ове
уредбе имају физичка лица - носиоци пољопривредних газдинстава.
Право на подстицајна средства из члана 1. став 2. тачка 2) ове
уредбе имају земљорадничке задруге.
Члан 5.
Право на коришћење подстицајних средстава лица из члана 2. ове
уредбе остварују ако су обезбедила учешће сопствених средстава за реализацију
инвестиције, у складу са овом Уредбом.
Подстицајна средства додељују се у проценту од укупне вредности
инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додатну вредност.
Подстицајна средства из става 2. овог члана додељују се као
бесповратна.
Члан 6.
Износ подстицајних средстава утврђује се у зависности од тога да
ли се подстицајна средства користе на маргиналном подручју или на осталом
подручју.
Маргинално подручје, у смислу ове уредбе, јесте подручје општине
на чијој територији постоје природна ограничења за пољопривредну производњу
у смислу великих надморских висина и законска ограничења за бављење
пољопривредном производњом у националним парковима и економски
неразвијене општине.
Министар надлежан за послове пољопривреде утврдиће списак
општина из става 2. овог члана.
Члан 7.
Подстицајна средства за намене из члана 1. став 2. ове уредбе
утврђују се у процентуалном износу од процењене вредности инвестиције (у
даљем тексту: процентуални износ бесповратних средстава), и то за:
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Намена
Изградња
савремених
објеката
за
смештај
животиња (говеда, оваца,
коза, свиња и живине)
Изградња објекте за
смештај
сточне хране
(силаже и сењаци)
Инвестиције у објекте за
манипулацију, одлагање
и третирање стајњака
Набавка
опреме
за
сортирање, калибрирање,
чишћење,
полирање,
прање,
паковање,
вакумирање
и
бокс
палете а под условом да
су у складу са захтевима
стандарда
Подизање уло-хладњача
Подизање хладњача или
изолирање и привођење
намени
хладњаче
постојећих објеката
Подизање силоса са
пречистачима
и
сушарама за досушивање
и складиштење зрнастих
производа

Процентуални
износ
бесповратних
средстава

Процентуални
износ
бесповратних
средстава за
маргиналне
општине

Максимални
износ одобрених
средстава

40

50

2.000.000

40

50

1.500.000

40

50

1.500.000

40

50

1.500.000

40

50

20.000.000

40

50

10.000.000

40

50

5.000.000

Члан 8.
Подстицајна средства расподељују се конкурсом који расписује
Министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту:
Министарство).
Конкурсом из става 1. овог члана утврдиће се потребна
документација и критеријуми које су заинтересована лица дужна да поднесу,
односно испуне како би доказала испуњеност услова утврђених овом уредбом за
остваривање права на подстицајна средства.
Члан 9.
Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује
комисија коју образује министар надлежан послове пољопривреде.
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У поступку разматрања захева комисија из става 1. овог члана
оцењује оправданост захтева на основу приложене документације и извршеног
нултог прегледа од стране инспектора надлежног за послове пољопривреде,
којим се утврђује тачност навода из конкурсне пријаве.
Члан 10.
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем подстицајних
средстава уређују се Уговором који закључују Министарство и корисник
средстава.
Уговором из става 1. овог члана уређују се нарочито предмет и обим
инвестивије, као и новчани износи који се додељују кориснику, начини преноса
подстицајних средстава и начин и рокови реализације.
Члан 11.
Корисници подстицајних средстава не могу отуђити изграђење
објекте и купљену опрему из члана 1. став 2. ове Уредбе у наредних пет година,
почев од дана закључена уговора.
Ако корисник подстицајних средстава супротно ставу 1. овог члана
отуђи изграђење објекте, односно купљену опрему дужан је да врати примљени
износ подстицајних средстава, уз обрачун затезне камате.
Члан 12.
Надзор над спровођењем ове уредбе врши Министарство.
Члан 13.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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ВЛАДА
ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ,
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у члану 5. Закона
о буџету Републике Србије за 2009. годину („Службени гласник РС”, 120/08) и
члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07 и 65/08).
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ
Основа ове мере је подршка улагању у изградњу савремених
објеката за смештај животиња, изградњу осталих пољопривредних објеката за
унапређење производње, складиштење и прераду пољопривредних производа, као
и инвестицијама усмереним ка активностима на повећању додате вредности за
пољопривредне производе (изградња мини млекара, мини кланица...).
Циљ мере је економског карактера, а то је стварање повољнијих
услова за пољопривредну производњу. Мера је усмерена на стварање предуслова,
пре свега инфраструктуре и грађевинских објеката, за ефикасније обављање
производње, као и пратећих активности.
Ефекат мере на произвођаче и прерађиваче требало би да се огледа
кроз промену производне структуре и модернизацију самог процеса производње,
чувања и транспорта сировина и производа. На купце се не очекују значајнији
ефекти.
III. САДРЖИНА УРЕДБЕ
Овом уредбом уређују се услови и начин расподеле и коришћења
подстицајних средстава за подршку развоју села кроз подршку инвестицијама у
пољопривреди у 2009. години (у даљем тексту: подстицајна средства).
Подстицајна средства користе се за:
- изградњу објеката за смештај животиња, објеката за смештај хране
за животиње, као и објеката за смештај и складиштење стајњака;
- изградњу хладњача, уло хладњача и силоса, као и набавку опреме
за сортирање, калибрирање, чишћење, полирање, прање, паковање, вакумирање и
бокс палете, под условом да су у складу са захтевима HACCP.
Право на коришћење подстицајних средстава под условима
утврђеним овом уредбом имају:
- физичко лице-носилац пољопривредног газдинства;
- земљорадничка задруга.
Физичко лице – носилац пољопривредног газдинства има право на
коришћење подстицајних средстава ако је уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у складу са Уредбом о Регистру
пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС”, број 119/08 - у даљем
тексту: Уредба), ако има утврђено својство осигураника пољопривредника код
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд),
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и ако је платило главни дуг по основу доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање за 2008. годину.
Земљорадничка задруга има право на коришћење подстицајних
средстава ако је уписана у Регистар у складу са Уредбом, ако је регистрована код
Агенције за привредне регистре, ако је измирила све пореске обавезе за 2008.
годину и ако има најмање десет задругара - чланова земљорадничке задруге који
су уписани у Регистар.
Изузетно од члана 2. став 2. ове уредбе право на коришћење
подстицајних средстава имају физичка лица – носиоци пољопривредних
газдинстава којима је утврђено својство осигураника пољопривредника код
Фонда од 2009. године и који у 2008. години нису били уписани у Регистар као
носиоци или чланови другог пољопривредног газдинства.
Физичка лица - носиоци пољопривредних газдинстава који имају
утврђено својство осигураника пољопривредника код Фонда од 2009. године,
имају право на коришћење подстицајних средстава иако су били уписани као
чланови или носиоци пољопривредног газдинства под условом да у 2008. години
имају најмање шест месеци плаћене доприносе по основу радног односа .
Право на коришћење подстицајних средстава имају и корисници
пензије остварене по основу пољопривредне производње ако су носиоци
комерцијалних пољопривредних газдинстава.
Право на коришћење подстицајних средстава, под условима
утврђеним овом уредбом, имају и физичка лица – носиоци пољопривредних
газдинстава који немају утврђено својство осигураника пољопривредника код
Фонда, ако са даном 31. децембар 2008. године и надаље имају пребивалиште и
парцеле уписане у Регистар на територији општине која припада маргиналном
подручју.
Право на подстицајна средства за намене из члана 1. став 2. ове
уредбе имају физичка лица - носиоци пољопривредних газдинстава.
Право на подстицајна средства из члана 1. став 2. тачка 2) ове
уредбе имају земљорадничке задруге.
Право на коришћење средстава лица из члана 2. ове уредбе
остварују ако су обезбедила учешће сопствених средстава за реализацију
инвестиције, у складу са овом уредбом. Подстицајна средства додељују се у
проценту од укупне вредности инвестиције умањене за износ средстава на име
пореза на додатну вредност. Подстицајна средства додељују се као бесповратна.
Износ подстицајних средстава утврђује се у зависности од тога да
ли се подстицајна средства користе на маргиналном подручју или на осталом
подручју.
Маргинално подручје, у смислу ове уредбе, јесте подручје општине
на чијој територији постоје природна ограничења за пољопривредну производњу
у смислу великих надморских висина и законска ограничења за бављење
пољопривредном производњом у националним парковима и економски
неразвијене општине. Министар надлежан за послове пољопривреде утврдиће
списак општина које представљају маргинална подручја у смислу ове уредбе.
Подстицајна средства за намене из члана 1. став 2. ове Уредбе
утврђују се у процентуалном износу од процењене вредности инвестиције.
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Подстицајна средства расподељују се конкурсом који расписује
Министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту:
Министарство). Конкурсом ће се утврдити потребна
документација и
критеријуми које су заинтересована лица дужна да поднесу, односно испуне како
би доказала испуњеност услова утврђених овом уредбом за остваривање права на
подстицајна средства.
Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује
комисија коју образује министар надлежан послове пољопривреде. У поступку
разматрања захева комисија оцењује оправданост захтева на основу приложене
документације и извршеног нултог прегледа од стране инспектора надлежног за
послове пољопривреде, којим се утврђује тачност навода из конкурсне пријаве.
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем подстицајних
средстава уређују се уговором који закључују Министарство и корисник
средстава. Уговором се уређују нарочито предмет и обим инвестивије, као и
новчани износи који се додељују кориснику, начини преноса подстицајних
средстава и начин и рокови реализације.
Корисници средстава не могу отуђити изграђене објекте и купљену
опрему из члана 1. став 2. ове уредбе у наредних пет година, почев од дана
закључена уговора. Ако корисник средстава супротно наведеном отуђи
изграђене објекте, односно купљену опрему дужан је да врати примљени износ
подстицајних средстава, уз обрачун затезне камате.
IV. ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Законом о буџету Републике Србије за 2009. годину, у члану 5.
раздео 14, функција 420, економска класификација 451 Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама предвиђена су средства у износу
од 17.314.000.000 динара, од чега је за подршку развоју села кроз инвестиције у
пољопривреди предвиђено 10.000.000 динара.
V. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УРЕДБЕ
Ова уредба ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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