
 

 

 

 

 

На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју 

(,,Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2011. годину (,,Службени гласник РС”, бр. 101/10 и 78/11) 

и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), 

 

Влада доноси 

 

 

УРЕДБУ  

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ 

РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ 

МЛЕКА, МЕСА, ВОЋА, ГРОЖЂА И ПОВРЋА И ПОДРШКУ 

АКТИВНОСТИМА УСМЕРЕНИМ НА СТВАРАЊЕ ПРОИЗВОДА СА ВЕЋОМ 

ДОДАТОМ ВРЕДНОШЋУ У 2011. ГОДИНИ 

 

-Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 86/11 од 18. новембра 2011. 

године- 

 

 

Члан 1. 

 Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења 

подстицајних средстава за подршку руралном развоју кроз инвестиције у 

пољопривредна газдинства која се баве производњом и прерадом млека, меса, 

воћа, грожђа и поврћа, као и коришћења подстицајних средстава за рурални 

развој кроз проширење и унапређење активности у области прераде и повећања 

вредности пољопривредних производа у 2011. години (у даљем тексту: 

подстицаји). 

Члан 2. 

  Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у 

пољопривредна газдинства која се баве производњом млека и то за: 

1) набавку нове преносне опреме за мужу, линијских система за 

мужу и опреме за хлађење млека;  

2) набавку нове опреме и механизације за припрему, дистрибуцију 

и складиштење концентроване и кабасте сточне хране на газдинству; 

3) набавку нове механизацијe/опреме за манипулацију, одлагање, 

сепарацију и дистрибуцију стајњака. 

 Под производњом млека у смислу ове уредбе сматра се 

производња крављег млека. 

 

Члан 3. 

  Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у 

пољопривредна газдинства која се баве производњом меса и то за: 

1) набавку нове опреме и механизације за припрему и 

дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству, као и 

набавку електричних ограда и термо-појилица за пашњачки начин држања 

животиња; 
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2) набавку нове опреме за објекте за држање крмача и одгој 

прасади; 

  3) набавку нове механизацијe/опреме за манипулацију, одлагање, 

сепарацију и дистрибуцију стајњака у случају затвореног држања на фармама. 

       Под производњом меса у смислу ове уредбе сматра се тов јунади, 

тов у систему „крава-теле”, производња прасади за тов, као и одгој оваца и коза 

у сврху производње меса.  

Члан 4. 

 Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у 

пољопривредна газдинства која се баве производњом воћа, грожђа и поврћа, и 

то за: 

1) набаку нове механизације за сетву и садњу поврћа; 

2) набавку нове механизације и опреме за заштиту воћњака, 

винограда и повртњака; 

3) набавку нових машина и опреме за наводњавање биљака; 

4) набавка нове механизације за бербу воћа, грожђа и поврћа; 

5) набавка нове механизације за уклањање остатака након резидбе 

воћњака и винограда;  

6) набавку нове опреме, односно материјала за повртарску 

производњу у заштићеном простору; 

7) набавку нове опреме за паковање свежег воћа и поврћа; 

8) опремање хладњача и УЛО хладњача. 

 

Члан 5. 

 Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у 

капацитете за прераду млека за инсталиране прерађивачке капацитете од 

минимум 5 000 литара млека дневно, и то за: 

1) набавку нове опреме и машина за прераду млека; 

2) набавку нове опреме за контролу квалитета производа од 

млека;  

3) набавку нове опреме за прикупљање и складиштење млека са 

капацитетом од најмање 300 литара; 

4) набавку специјализованих нових возила за расхлађивање и 

транспорт млека. 

 

Члан 6. 

 Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у 

капацитете за прераду меса, и то за:  

1) набавку нове опреме за клање животиња;  

2) набавку нове опреме за складиштење отпада који настаје у 

процесу клања животиња и прераде производа животињског порекла;  

3) набавку нове опреме за контролу квалитета производа од меса. 

 

Члан 7. 

Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у 

капацитете за прераду воћа и поврћа, и то за:  

1) набавку нове опреме и машина за прераду воћа и поврћа, као и 

за паковање производа од воћа и поврћа; 

2) набавку нове опреме и машина за прераду и третман отпада 

који настаје у процесу прераде воћа, грожђа и поврћа; 
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3) набавку нове опреме за контролу квалитета производа од воћа и 

поврћа. 

 

Члан 8. 

   Право на коришћење подстицаја остварује се за проширење и 

унапређење активности у области прераде и повећања вредности 

пољопривредних производа, и то за: 

  1) набавку нове опреме за објекте у којима се врши прерада: 

 (1) млека, 

 (2) воћа и поврћа,  

 (3) уљаних култура (соја, уљана тиква, сунцокрет), 

 (4) лековитог, зачинског и ароматичног биља,  

 (5) пчелињих производа, 

 (6) гајених врста гљива (шампињони, буковача и шитаке), 

 (7) плодова сакупљених из природе; 

 2) набавку нове опреме за производњу ракије и вина. 

 

Члан 9. 

 Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овом 

уредбом имају: 

1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства за инвестиције из чл. 2 - 7. и члана 8. 

став 1. тачка 1) ове уредбе; 

2) предузетник за инвестиције из чл. 2 - 8. ове уредбе; 

3) привредно друштво  за инвестиције из чл. 2 - 7. и члана 8. став 

1. тачка 1) подтач. (1) и (2) и тачка 2) ове уредбе;  

4) земљорадничка задруга за инвестиције из чл. 2 - 8. ове уредбе. 

 

Члан 10. 

Физичко лице - носилац регистрованог комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства, има право на коришћење подстицаја ако: 

1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем 

тексту: Регистар) у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења 

Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову 

регистрације и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину 

чувања података, као и о условима за пасивни статус пољопривредног 

газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 21/10, 89/10 и 22/11- у даљем 

тексту: Правилник) и налази се у активном статусу;  

2) има мање од 65 година у тренутку подношења захтева за 

остваривање подстицаја; 

3) је измирило прописане доспеле порезе и друге јавне дажбине за 

2010. годину, осим оних који су регистровани у 2011. години; 

4) је реализовало инвестиције по основу прописа којима се 

уређују мере за подршку руралном развоју за 2010. годину; 

5) у тренутку подношења захтева за остваривање подстицаја, нема 

дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде ( у даљем 

тексту: Министарство) по основу раније остварених подстицаја, субвенција и 

кредита; 

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0286cc/28603.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk111/09
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0286cc/28603_02.htm#zk21/10
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0286cc/28603_02.htm#zk89/10
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0286cc/28603_02.htm#zk22/11
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6) има доказ о власништву, односно, уколико није власник, о 

закупу објекта, односно земљишта које је предмет набавке опреме и 

инвестирања. 

Предузетник има право на коришћење подстицаја ако: 

 1) је уписан у Регистар привредних субјеката; 

2) је уписан у Регистар у складу са Правилником и налази се у 

активном статусу;  

3) је измирило прописане доспеле порезе и друге јавне дажбине за 

2010. годину, осим оних који су регистровани у 2011. години; 

 4) је реализовао инвестиције по основу прописа којима се уређују 

мере за подршку руралном развоју за 2010. годину; 

 5) у тренутку подношења захтева за остваривање подстицаја, нема 

дуговања према Министарству по основу раније остварених подстицаја, 

субвенција и кредита; 

 6) има доказ о власништву, односно, уколико није власник, о 

закупу објекта, односно земљишта које је предмет набавке опреме и 

инвестирања. 

Привредно друштво има право на коришћење подстицаја ако: 

1) је уписано у Регистар привредних субјеката; 

2) је уписано у Регистар у складу са Правилником и налази се у 

активном статусу; 

3) је измирило прописане доспеле порезе и друге јавне дажбине за 

2010. годину, осим оних која су регистрована у 2011. години; 

4) је према подацима из финансијског извештаја за 2010. годину, 

разврстано у мала правна лица, у складу са законом којим се уређује 

рачуноводство и ревизија;  

5) има учешће државног капитала у структури власништва 

максимално 25%; 

                       6) је реализовао инвестиције по основу прописа којима се уређују 

мере за подршку руралном развоју за 2010. годину; 

                       7) у тренутку подношења захтева за остваривање подстицаја, нема 

дуговања према Министарству по основу раније остварених подстицаја, 

субвенција и кредита; 

                       8) има доказ о власништву, односно, уколико није власник, о 

закупу објекта, односно земљишта које је предмет набавке опреме и 

инвестирања. 

Земљорадничка задруга има право на коришћење подстицаја ако: 

1) је уписана у Регистар привредних субјеката; 

2) је уписана у Регистар у складу са Правилником и налази се у 

активном статусу; 

3) је измирила прописане доспеле порезе и друге јавне дажбине за 

2010. годину, осим оних које су регистроване у 2011. години; 

4) је према подацима из финансијског извештаја из 2010. године, 

разврстана у мала правна лица, у складу са законом којим се уређује 

рачуноводство и ревизија; 

5) је реализовала  инвестиције по основу прописа којима се 

уређују мере за подршку руралном развоју за 2010. годину ; 

6) у тренутку подношења захтева за остваривање подстицаја, нема 

дуговања према Министарству по основу раније остварених подстицаја, 

субвенција и кредита; 
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7) има доказ о власништву, односно, уколико није власник, о 

закупу објекта, односно земљишта које је предмет набавке опреме и 

инвестирања. 

 

 

Члан 11. 

  Поред услова из члана 10. ове уредбе, лица из члана 9. ове уредбе 

имају право на коришћење подстицаја за намене из члана 2. став 1. тачка 1) ове 

уредбе, под условом да након реализације инвестиције имају 5-19 млечних 

крава на пољопривредном газдинству. 

  Поред услова из члана 10. ове уредбе, лица из члана 9. ове уредбе 

имају право на коришћење подстицаја за намене из члана 2. став 1. тач. 1)-3) ове 

уредбе, под условом да након реализације инвестиције имају 20 и више млечних 

крава на пољопривредном газдинству. 

 Поред услова из члана 10. ове уредбе, лица из члана 9. ове уредбе 

имају право на коришћење подстицаја за намене из члана 8. став 1. тачка 1) ове 

уредбе ако: 

1) имају засновану производњу воћа, грожђа, поврћа или уљане 

тикве на минимум 1ha или 0,3ha у заштићеном простору или јагодичастог воћа 

на минимум 0,5ha у случају инвестиције која се односи на прераду воћа и 

поврћа;  

2) прерађује кравље, овчије или козије млеко са сопствене фарме и 

производе пласира на зеленим пијацама (физичко лице) или има дневни пријем и 

прераду крављег, овчијег или козијег млека мањи од 5 000 литара у просеку у 

2010. години (предузетник, привредно друштво и земљорадничка задруга), као и 

ако је уписано у Регистар објеката који се води у складу са законом којим се 

уређује ветерина у случају инвестиције која се односи на прераду млека; 

3) поседује минимум 30 кошница у случају инвестиције која се 

односи на дораду и продају пчелињих производа; 

4) има засновану производњу лековитог, зачинског или 

ароматичног биља на минимум 0,3ha, у случају инвестиције која се односи на 

прераду овог биља;  

5) има дозволу за сакупљање шумских плодова/лековитог, 

зачинког и ароматичног биља или уговор са привредним друштвом/ 

предузетником за откуп плодова и биља сакупљеног из природе у случају 

инвестиције која се односи на прераду овог биља;  

6) има засновану производњу гљива на минимум 30m
2
 у основи у 

случају инвестиције која се односи на прераду гајених врста гљива. 

 

 

Члан 12. 

  Лица из члана 9. ове уредбе која у моменту подношења захтева за 

остваривање подстицаја имају 100 и више млечних крава на пољопривредном 

газдинству имају право на коришћење подстицаја искључиво за намену из члана 

2. став 1. тачка 3) ове уредбе. 

  Лица из члана 9. ове уредбе имају право на коришћење подстицаја 

за намене из члана 3. став 1. ове уредбе под условом да након реализације 

инвестиције, у зависности од намене за коју подносе захтев за остваривање 

подстицаја, на пољопривредном газдинству имају: 
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  1) 10 и више крава товних раса или раса комбинованих својстава у 

функцији това и производње меса;  

  2) 10 и више товних јунади; 

  3) 50 и више оваца и коза; 

  4) 10 и више приплодних крмача. 

  Лица из члана 9. ове уредбе имају право на коришћење подстицаја 

искључиво за намену из члана 3. став 1. тачка 3) ове уредбе ако у моменту 

подношења захтева за остваривање постицаја на пољопривредном газдинству 

имају: 

1) више од 100 крава товних раса или раса комбинованих 

својстава у функцији това и производње меса; 

2) више од 200 товних јунади; 

3) више од 500 оваца, односно коза; 

4) више од 100 приплодних крмача. 

 

Члан 13. 

  Подстицаји за инвестиције из чл. 2 - 8. ове уредбе утврђују се у 

проценту од 50% од износа реализоване инвестиције, без урачунатог пореза на 

додату вредност. 

 Подстицаји за намене из чл. 2, 3, 4. и 8. ове уредбе, могу се 

остварити у висини из става 1. овог члана ако је минимална вредност 

инвестиције 50 000 динара без урачунатог пореза на додату вредност. 

 Подстицаји за намене из чл. 5, 6. и 7. ове уредбе могу се остварити 

у висини из става 1. овог члана ако је минимална вредност инвестиције 100.000 

динара, без урачунатог пореза на додату вредност. 

 Максималан износ подстицаја, без урачунатог пореза на додату 

вредност, по подносиоцу захтева за остваривање подстицаја који оствари право 

на подстицаје (у даљем тексту: корисник подстицаја) не може бити већи од 

3.000.000 динара за инвестиције из чл. 2 - 8. ове уредбе. 

 Подстицаји се  додељују као бесповратна средства. 

 

Члан 14. 

 Корисник подстицаја може поднети само један захтев за 

остваривање подстицаја, и то за: 

 1) једну или више намена из чл. 2. и 3. ове уредбе или за једну или 

више намена из члана 4. ове уредбе или за једну или више намена из члана 8. 

став 1. тачка 1) ове уредбе; или 

 2) само једну од намена из чл. 5, 6. и 7. ове уредбе. 

 

Члан  15. 

  Захтев за остваривање подстицаја подноси се Министарству – 

Управи за аграрна плаћања на Обрасцу - Захтев за подстицајна средства за 

подршку руралном развоју за инвестиције у пољопривредна  газдинства која се 

баве производњом и прерадом млека, меса, воћа и поврћа и за проширење и 

унапређење активности у области прераде и повећања вредности 

пољопривредних производа у 2011. години, који је одштампан уз ову уредбу и 

чини њен саставни део. 

  Захтев из става 1. овог члана доставља се препорученом поштом, у 

затвореној коверти на следећу адресу: Министарство пољопривреде, трговине,  

шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, 15000 Шабац, ул. 
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Хајдук Вељкова 4-6, са назнаком: „Захтев за подстицајна средства за подршку 

руралном развоју за инвестиције у пољопривредна  газдинства која се баве 

производњом и прерадом млека, меса, воћа и поврћа и за проширење и 

унапређење активности у области прераде и повећања вредности 

пољопривредних производа у 2011. години ” до 5. децембра 2011. године. 

 

 

Члан  16. 

  Уз захтев из члана 15. став 1. ове уредбе подноси се следећа  

документација: 

  1) потврда о активном статусу газдинства коју издаје надлежна 

Управа за трезор; 

  2) оригинал рачуна, отпремницу којом се доказује набавка опреме 

за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања отпремнице, копију 

гарантног листа за извршену набавку опреме за коју је по важећим прописима 

утврђена обавеза издавања гарантног листа, као и царинску  декларацију 

уколико је предмет захтева набављен увозом;  

  3) доказ о извршеном плаћању предмета захтева (извод о 

извршеном плаћању предмета захтева оверен од стране банке у којој је промет 

обављен или готовински рачун са фискалним исечком о извршеном плаћању 

предмета захтева или доказ о извршеним другим видовима плаћања); 

  4) извод из Регистра  привредних субјеката, не старији од три 

месеца (осим за физичко лице);  

  5) потврда о измиреним пореским обавезама  из надлежне пореске 

управе подносиоца захтева, односно за физичка лица и из надлежне јединице 

локалне самоуправе; 

  6) обавештење о разврставању у мало правно лице у складу са 

законом којим се уређује рачуноводство и ревизија према подацима из 

финансијског извештаја за 2010. годину (осим за физичка лица); 

  7) потписана изјава којом под материјалном и кривичном 

одговорношћу изјављује да у тренутку подношења захтева за остваривање 

подстицаја нема дуговања према Министарству по основу раније остварених 

подстицаја, субвенција и кредита, која је дата у Прилогу ове уредбе, који је 

одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део; 

  8) оверена копија решења о испуњености ветеринарско-

санитарних услова, односно општих и посебних услова за хигијену хране за 

инвестиције које се односе на прераду млека и меса; 

  9) доказ о упису у Регистар произвођача ракије и других 

алкохолних пића који се води у складу са законом којим се уређује ракија и 

друга алкохолна пића, односно у Винарски регистар, који се води у складу са 

законом којим се уређује вино за инвестиције које се односе на прераду воћа и 

поврћа; 

  10) оверена копија дозволе за сакупљање шумских плодова, 

лековитог, зачинског и ароматичног биља или оверен  уговор са привредним  

друштвом/предузетником за откуп плодова и биља сакупљеног из природе у 

случају инвестиције која се односи на прераду овог биља; 

  11) доказ о власништву (власнички лист) или оверен уговор о 

закупу објекта односно земљишта које је предмет набавке опреме и 

инвестирања. 
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Члан 17. 

 Приликом разматрања поднетих захтева за остваривање подстицаја, 

неће се признавати инвестиције реализоване пре 1. јануара 2011. године, као ни:  

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;  

2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада 

за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;  

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и сл.;  

4) трошкови превоза; 

5) трошкови за куповину земљишта;  

6) трошкови за куповину трактора;  

7) трошкви за куповину половне опреме и материјала;  

8) трошкови за куповину судова намењених производњи вина који 

су израђени на бази пластичних маса; 

9) доприноси у натури ( сопствени рад и материјал подносиоца 

захтева); 

10) трошкови по основу уговора са надзорним органом. 

 Испуњеност услова за доделу подстицаја прописаних овом уредбом 

утврђује Управа за аграрна плаћања на основу приложене документације.

 Непотпуни захтеви за остваривање подстицаја неће се узети у 

разматрање. 

 Подстицаји се исплаћују по редоследу подношења захтева за 

остваривање подстицаја до износа финансијских средстава који је утврђен 

посебним актом Владе. 

   

Члан 18. 

Корисник подстицаја дужан је да: 

1) предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје користи у 

складу са предвиђеном наменом; 

2) предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје не отуђи 

нити да другом лицу на коришћење или закуп у року од пет година од дана 

исплате подстицаја; 

3) сву документацију која се односи на подстицаје чува најмање 

пет година од дана исплате подстицаја; 

4) омогући вршење контроле на лицу места од стране 

пољопривредног инспектора у року од пет година од дана исплате подстицаја. 

 

Члан 19. 

 Корисник подстицаја за кога се утврди да није поступао у складу са 

одредбама члана 18. ове уредбе дужан је да врати примљени износ подстицаја са 

припадајућом законском затезном каматом. 

Корисник подстицаја за кога се утврди да није доставио тачне 

податке губи статус активног пољопривредног газдинства и стиче статус 

пасивног пољопривредног газдинства, у складу са Правилником, уз обавезу 

враћања примљеног износа подстицаја на који се обрачунава законска затезна 

камата. 

Члан  20. 

 Надзор над спровођењем ове уредбе врши Министарство. 

 

Члан 21. 



 

 

9 

 Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

Број: 

У Београду,  новембра 2011.године  
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