
 

 

  

 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 2010. годину („Службени гласник РС”, број 107/09) и члана 

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

101/07 и 65/08), 

 

 Влада доноси 

 

 

УРЕДБУ  

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ 

РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНА 

ГАЗДИНСТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА,  ЖИТАРИЦА, ИНДУСТРИЈСКОГ 

БИЉА, КАО И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ ОСНОВНОГ СТАДА У 

СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2010. ГОДИНУ 

-  Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 15/10 - 

 

Члан 1. 

 Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења структурних 

подстицаја за подршку руралном развоју кроз инвестиције у пољопривредна 

газдинства за производњу поврћа, житарица, индустријског биља, као и 

инвестиције за набавку основног стада у сточарској производњи за 2010. годину (у 

даљем тексту: подстицаји). 

 Подстицаји се користе за: 

 1) набавку  нове механизације за производњу поврћа, житарица и 

индустријског биља; 

 2) набавку квалитетног приплодног материјала; 

 3) набавку нових трактора и широкозахватне механизације за 

производњу поврћа, житарица и индустријског биља; 

  4)  набавку нове опреме за утврђивање квалитета зрнастих производа; 

 5) инвестиције за изградњу и опремање објеката за складиштење и 

класирање пољопривредних производа. 

  

 

Члан 2. 

 Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овом 

уредбом, имају: 

 1) физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног 

газдинства; 

 2) удружење; 

 3) правно лице. 

 Лице из става 1. тачка 1) овог члана има право на коришћење 

постицајних средстава ако: 
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 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”, 

број 111/09 - у даљем тексту: Правилник) и налази се у активном статусу;  

 2) је измирило доспеле обавезе преузете по основу прописа којима се 

уређују мере за подстицање развоја пољопривредне производње; 

 3) има утврђено својство осигураника пољопривредника код 

Републичког фонда за пензијско и инавалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд), 

као и да је на дан 30. априла 2010. године платило главни дуг по основу доприноса 

за пензијско и инвалидско осигурање у висини обавеза за 2009. годину.  

 Изузетно од става 2. тачка 3) овог члана право на подстицаје има 

носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства коме је  утврђено 

својство осигураника пољопривредника код Фонда у 2010. години до дана 

подношења захтева, односно пријаве на конкурс. 

 Лице из става 1. тачка 2) овог члана има право на коришћење 

подстицаја ако је уписано у одговарајући регистар у складу са законом и ако има 

најмање десет чланова удружења који су уписани у Регистар и који се налазе у 

активном статусу. 

 Лице из става 1. тачка 3) овог члана има право на коришћење 

подстицаја ако: 

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

активном статусу;  

 2) је регистровано код Агенције за привредне регистре; 

 3) је према подацима из финансијског извештаја за 2009. годину, 

разврстано је у мало правно лице, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији 

(„Службени гласник РС”, бр. 46/06 и 111/09);  

 4) има измирене пореске обавезе за 2009. годину. 

 Изузетно од одредбе става 5. овог члана право на подстицаје за намене 

из члана 1. став 2. тачка 4) ове уредбе има правно лице ако испуњава услове из 

става 5. тач. 2) и 4) овог члана и ако је уписано у Регистар јавних складишта у 

складу са Законом о јавним складиштима („Службени гласник РС”, број 41/09).  

  

 

Члан 3. 

 Изузетно од одредбе члана 2. став 2. тачка 3) и члана 2. став 3. ове 

уредбе лице из  члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе има право на коришћење 

подстицаја ако на дан 31. децембра 2009. године и надаље има пребивалиште на 

територији следећих општина: Лепосавић, Косовска Митровица, Зубин Поток, 

Звечан, Ђаковица, Дечани, Пећ, Призрен, Исток, Ораховац, Сува Река, Клина, 

Србица, Вучитрн, Обилић, Косово Поље, Липљан, Приштина (са седиштем у 

Грачаници), Урошевац, Штрпце, Витина, Гора, Гњилане, Косовска Каменица, 

Подујево и Ново Брдо. 
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Члан 4.  

 Лице из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе има право на коришћење 

подстицаја за намене из члана 1. став 2. тач. 1), 2), 3) и 5) ове уредбе. 

 Лице из члана 2. став 1. тачка 2) ове уредбе има право на коришћење 

подстицаја за намене из члана 1. став 2. тачка 3) ове уредбе. 

 Лице из члана 2. став 1. тачка 3) ове уредбе има право на коришћење 

подстицаја за намене из члана 1. став 2. тач. 4) и 5) ове уредбе. 

  

 

Члан 5. 

 Подстицаји за намене из члана 1. став 2. тач. 1), 2) и 3) ове уредбе, 

утврђују се у проценту  од 30%  плаћеног износа реализоване инвестиције, умањене 

за износ средстава на име пореза на додату вредност. 

 Изузетно од одредбе става 1. овог члана подстицаји за намене из члана 

1. став 2. тач. 1), 2) и 3) ове уредбе, утврђују се у проценту од 40%  плаћеног износа 

реализоване инвестиције, умањене за износ средстава на име пореза на додату 

вредност ако је подносилац захтева физичко лице - носилац пољопривредног 

газдинства које: 

 1)  је рођено после 1. јануара 1970. године; 

 2) је женског пола; 

 3) има пребивалиште на подручју са отежаним условима рада у 

пољопривреди одређеног у складу са Правилником о одређивању подручја са 

отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС”, бр. 3/10 и 

6/10); 

 4) на дан 31. децембра 2009. године и надаље има пребивалиште на 

територији следећих општина: Лепосавић, Косовска Митровица, Зубин Поток, 

Звечан, Ђаковица, Дечани, Пећ, Призрен, Исток, Ораховац, Сува Река, Клина, 

Србица, Вучитрн, Обилић, Косово Поље, Липљан, Приштина (са седиштем у 

Грачаници), Урошевац, Штрпце, Витина, Гора, Гњилане, Косовска Каменица, 

Подујево и Ново Брдо. 

 Подстицаји за намене из члана 1. став 2. тач. 4) и 5) ове уредбе, 

утврђују се у проценту  од 40%  плаћеног износа реализоване инвестиције, умањене 

за износ средстава на име пореза на додату вредност. 

 Подстицајна средства  додељују се као бесповратна. 

 

 

Члан 6. 

 Подстицаји, у зависности од намене из члана 1. став 2. овог члана 

утврђују се у проценту плаћеног износа реализоване инвестиције без припадајућег 

пореза на додату вредност који не може прећи максималан износ утврђен у РСД, 

који су дати у следећим табелама:  
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          Табела 1 

 

Набавка нове механизације за производњу поврћа, житарица и индустријског биља 

Ред. 

број 

Врста 

квалификоване 

инвестиције 

Карактериситике 

Проценат поврата 

средстава од 

плаћеног износа 

реализоване 

инвестиције без 

припадајућег пореза 

на додату вредност 

Максимални 

износ 

подстицаја у 

РСД 

1. 

Машине и 

опрема за 

сточарску 

производњу 

Тракторске 

прикључне машине 

за кошење као и за 

превртање и 

скупљање сена; 

музилице са 

пулсатором;   

самоходне 

мотокосачице са 

бензинским и дизел 

моторима 

30% 

oдносно 

40% 

250.000 

2. 
Тракторске 

кабине 

*У сврху испуњавања 

законских прописа у 

области 

безбедности 

саобраћаја 

30% 

oдносно 

40% 

250.000 

3. 

Механизација за 

обраду 

земљишта 

Плугови,  

подривачи,  

разривачи,  

тешке  тањираче и 

сетвоспремачи 

 

30% 

oдносно 

40% 

 

500.000 

Пнеуматске сејалице 

за сетву ратарских и 

повртарских култура 

Сејалице за сетву 

стрних жита 

минималне ширине 

радног захвата 2 m 

 

4. 
Механизација за 

сетву и садњу 

Садилице за садњу 

расада повртарских 

култура 

 

 

30% 

oдносно 

40% 

500.000 
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Ношене прскалице 

минималне 

запремине 

резервоара 400 l 

 

Атомозери 

Противградне мреже 

5. 

Опрема за 

заштиту биљака 

од корова, 

болести, 

штеточина, 

града и 

измрзавања 

Агротекстил за 

покривање усева 

30% 

oдносно 

40% 

250.000 

Конструкције за 

објекте заштићеног 

простора покривеног 

пластиком 

(алуминијумске, 

поцинковане 

челичне, челичне и 

пластичне) 

Вишегодишње, 

вишеслојне фолије за 

покривање објеката 

заштићеног простора 

6. 

Објекти 

заштићеног 

простора 

покривеног 

пластиком  

 

 

Фолије за сенчење и 

спречавање губитака 

топлоте и 

мреже за сенчење 

објеката 

30% 

oдносно 

40% 

500.000 

Пумпе за 

наводњавање, 

укљујучујући и 

карданске пумпе 

Агрегати за 

покретање пумпи 

(дизел, бензински и 

електро погон) 

Системи за 

наводњавање 

вештачком кишом, 

осим тифона (цеви за 

довод воде, разводне 

цеви, распрскивачи) 

7. 

Системи и 

опрема за 

наводњавање  

Системи за 

наводњавање „кап по 

кап“ (разводне цеви, 

латерале, спојнице, 

30% 

oдносно 

40% 

500.000 
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филтери, уређај за 

убризгавање 

минералних ђубрива 

и  вентили) 

Системи за 

наводњавање 

микроорошавањем 

(разводне цеви, 

латерале, 

микрораспрскивачи,  

спојнице, филтери, 

уређај за 

убризгавање 

минералних ђубрива 

и  вентили) 

Вадилице за поврће 

Елеватори 

(купилице) за утовар 

извађеног поврћа на 

њиви 

Берачи (тресачи) за 

воће 

8. 

Механизација за 

бербу воћа и 

поврћа 

Покретне платформе 

за бербу поврћа и 

воћа 

30% 

oдносно 

40% 

500.000 

 

 

 

Табела 2. 

 

Набавка квалитетног приплодног материјала 

Редни 

број 

Врста 

квалификоване 

инвестиције 

Карактериситике 

Проценат поврата 

средстава од 

плаћеног износа 

реализоване 

инвестиције без 

припадајућег пореза 

на додату вредност 

Максимални 

износ 

подстицаја у 

РСД 

1. 

Набавка 

квалитетног 

приплодног 

материјала у 

сточарству 

приплодне јунице; 

назимице; нерастови; 

двиске и двисци коза 

и оваца до 18 месеци 

старости 

30% 

oдносно 

40% 

1.000.000 
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Табела 3 

 

 

Набавка нових трактора и широкозахватне механизације за производњу поврћа, 

житарица и индустријског биља 

 

Редни 

број 

Врста 

квалификоване 

инвестиције 

Карактериситике 

Проценат поврата 

средстава од 

плаћеног износа 

реализоване 

инвестиције без 

припадајућег пореза 

на додату вредност 

Максимални 

износ 

подстицаја у 

РСД 

1. 
Трактори за 

ратарство 
20 – 120 kW: 

30% 

oдносно 

40% 

2.500.000 

2. 

Пнеуматске 

сејалице за 

директну сетву 

семена 

 

30% 

oдносно 

40% 

2.000.000 

3. 

Вучене 

прскалице за 

заштиту 

биљака  

капацитета 

резервоара преко 

1000 l 

30% 

oдносно 

40% 

1.200.000 

4. 
Тифони за 

наводњавање 
 

30% 

oдносно 

40% 

1.000.000 
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Табела 4. 

 

 

Набавка опреме за утврђивање квалитета зрнастих производа 

 

Редни 

број 

Врста 

квалификоване 

инвестиције 

Карактериситике 

Проценат 

поврата 

средстава од 

плаћеног 

износа 

реализоване 

инвестиције 

без 

припадајућег 

пореза на 

додату 

вредност 

Максимални 

износ 

подстицаја у 

РСД 

1. 

Опрема за 

утврђивање 

квалитета зрнастих 

производа 

Силосни 

термометри; 

 

НИТ анализатор за 

мерење садржаја 

протеина са 

калибрацијом и 

умрежавањем; 

 

Уређај за 

одређивање броја 

падања са 

лабораторијским 

млином 

 

40% 

 

2.000.000 
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Табела 5. 

Инвестиције у изградњу и опремање објеката за складиштење и класирање 

пољопривредних производа 

Редни 

број 

Врста 

квалификоване 

инвестиције 

Карактериситике 

Проценат 

поврата 

средстава од 

плаћеног 

износа 

реализоване 

инвестиције 

без 

припадајућег 

пореза на 

додату 

вредност 

Максимални 

износ 

подстицаја у 

РСД 

1. 

Опрема за прање, 

калибрирање, 

класирање, 

полирање и 

паковање воћа и 

поврћа као и бокс 

палете за 

складиштење воћа 

и поврћа у 

хладњачама (у 

складу са 

међународним 

стандардима) 

 

Перилице, 

калибратори, 

класирке, пакерице 

са аутоматским 

вагама, полирке и 

бокс палете које 

задовољавају 

међунардне 

стандарде 

 

 

40% 

 

2.000.000 

2. 
Изградња 

металних силоса  

Силоси 

минималног 

капацитета 

складиштења 500 t; 

 

Сушаре зарад 

унапређења рада 

већ постојећих 

силоса, 

минималног 

капацитета 

складиштења 500 t, 

које за гориво 

користе еколошки 

прихватљива 

горива (земни гас, 

биомаса) 

 

40% 

 

10.000.000 
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3. 

Изградња 

хладњача и уло 

хладњача 

Минималног 

капацитета 1000 t 

 

40% 

 

30.000.000 

 

 

Члан 7. 

 Захтев за коришћење подстицаја за намене из члана 1. став 2. тач.  1) и 

2) ове уредбе подноси се на Образцу број 1: Образац захтева за набавку нове 

пољопривредне механизације и опреме и Образцу број 2: Образац захтева за 

набавку квалитетног приплодног материјала, који су одштампани уз ову уредбу и 

чине њен саставни део. 

 Захтев се подноси Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде - Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), од 1. маја до 

31. августа  2010. године, препорученом поштом, у затвореној коверти, на следећу 

адресу: Управа за аграрна плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац са назнаком: 

„Захтев за коришћење подстицајних средстава за инвестиције у пољопривредна 

газдинства за производњу поврћа, житарица, индустријског биља, као и 

инвестиције за набавку основног стада у сточарској производњи”. 

 Уз захтев из става 1. овог члана,  подноси се: 

 1) оригинал рачун, односно оверена фотокопија рачуна,  не старији од 

1. јануара 2010. године, са доказом о извршеној уплати у 2010. години; 

 2) отпремница којом се доказује набавка опреме за коју је по важећим 

прописима утврђена обавеза издавања отпремнице; 

 3) копија гарантног листа за извршену набавку опреме за коју је по 

важећим прописима утврђена обавеза издавања гарантног листа; 

 4) оверена фотокопија уверења о пореклу и производним особинама 

квалитетне приплодне стоке (педигре) - за набавку квалитетног приплодног 

материјала; 

 5) фотокопија пасоша - за набавку квалитетног приплодног материјала. 

 Подносилац захтева може поднети само један захтев за добијање 

подстицаја, и то за: 

 1) набавку квалитетног приплодног материјала, или  

 2) набавку нове механизације за производњу поврћа, житарица и 

индустријског биља, тако што максимална износ подстицаја не може прећи 

1.000.000 динара. 

 Управа, по службеној дужности, у сарадњи са надлежним органима, 

прибавља доказе о статусу подносиоца захтева у Фонду, као и о плаћеном 

доприносу за пензијско и инвалидско осигурање за 2009. годину од надлежне 

јединице Пореске управе. 

 Управа, после спроведеног поступка утврђивања испуњености услова 

и упоређивања података из захтева и приложених докумената и података из 

Регистра, у сарадњи са надлежним органима утврђује испуњеност услова 

прописаних овом уредбом. Подстицаји се исплаћују по редоследу подношења 

захтева. 
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Члан 8. 

 Корисник подстицаја за намене и члана 1. став 2. тачка 1)  ове уредбе 

не може отуђити механизацију за производњу поврћа, житарица и индустријског 

биља, у наредних пет година, од дана исплате подстицаја. 

 Корисник подстицаја за намене из члана 1. став 2. тачке 2) ове уредбе, 

мора квалитетно приплодно грло да користи за даљу репродукцију на свом 

газдинству, и то:  

 1) у наредне четири године од дана исплате подстицаја за јунице;  

 2) у наредне три године од дана исплате подстицаја за назимице и 

нерастове;  

 3) у наредне две године од дана исплате подстицаја за двисце и двиске 

коза и оваца. 

 Ако корисник подстицаја поступи супротно ст. 1. и 2. овог члана, 

дужан је вратити примљени износ подстицаја,  уз обрачун затезне камате од датума 

добијања подстицаја. 

 

 

Члан 9. 

Подстицаји за намене из члана 1. став 2. тач. 3), 4) и 5) ове уредбе, 

расподељују се конкурсом који расписује министарство надлежно за послове 

пољопривреде (у даљем тексту: Министарство). 

Конкурсом из става 1. овог члана утврдиће се: услови за добијање 

подстицаја из става 1. овог члана, потребна документација, критеријуми, рокови, 

као  и остале информације везане за подношење пријаве на конкурс. 

Подносилац пријаве на конкурс може поднети једну пријаву на 

конкурс за намене из члана 1. став 2. тач. 3) и  4) ове уредбе, односно за једну од 

инвестиција из члана 6. ове уредбе датих у Табели 5. 

 

 

Члан 10. 

 Испуњеност услова за доделу подстицаја утврђује Министарство на 

основу приложене документације, а за инвестиције из члана 1. став 2. тачка 5) ове 

уредбе и извршеног нултог прегледа од стране инспектора надлежног за послове 

пољопривреде,  којим се проверавају подаци из пријаве на конкурс. 

 Министарство утврђује ранг листу подносиоца пријаве на конкурс за 

које утврди да испуњавају услове прописане овом уредбом, у складу са 

критеријумима који су утврђени у конкурсу. 

 Ако два или више подносиоца пријаве на конкурс имају исти број 

бодова, приликом утврђивања ранг листе предност ће имати подносилац пријаве на 

конкурс који је раније поднео пријаву. 

  

Члан 11. 

 Подносилац пријаве на конкурс који оствари право на подстицаје у 

складу са овом уредбом (у даљем тексту: корисник подстицаја по конкурсу), дужан 
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је да инвестију за коју је остварио право на подстицаје, реализује у року који ће се 

утврдити решењем, у зависности од врсте инвестиције. 

  

 

Члан 12. 

Подстицаји се исплаћују после реализације инвестиције и извршене 

контроле од стране Министарства. 

У случају да корисник подстицаја по конкурсу одустане од 

инвестиције или му је из других разлога онемогућено њена реализација, право на 

коришћење подстицаја може се утврдити следећем лицу на ранг листи. 

Подстицаји се исплаћују до износа финансијских средстава који је 

утврђен посебним актом који је донела Влада.   

 

 

Члан 13.  

Корисник подстицаја по конкурсу дужан је да: 

1) покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције 

за коју је остварио подстицаје користи у складу са предвиђеном наменом; 

2) покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције 

за коју је остварио подстицаје не отуђи у року од пет година од дана исплате 

подстицаја; 

 3) сву документацију која се односи на инвестицију чува најмање пет 

година од дана исплате подстицаја; 

4) непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио 

подстицаје видљиво означи да је инвестиција суфинансирана од стране 

Министарства. 

 

Члан 14. 

 Корисник подстицаја по конкурсу за кога се утврди да није поступио у 

складу са одредбама члана 13. тач. 1), 2) и 3) ове уредбе или који је онемогућио 

вршење контроле од стране Министарства, дужан је да врати примљени износ 

подстицаја, са припадајућом законском затезном каматом.  

 

 

Члан 15. 

 У случају достављања нетачних података, корисник подстицаја по 

конкурсу губи статус активног пољопривредног газдинства и стиче статус пасивног 

пољопривредног  газдинства, у складу са Правилником, уз обавезу враћања 

примљеног износа подстицајних средстава за који се обрачунава  законска затезна 

камата. 

 

Члан 16. 

  Остваривање права на подстицаје који се користе у складу са овом 

уредбом не искључује остваривање права на подстицаје у складу са другим 

финансијским програмима које је донела Влада, а који се односе на подстицаје 

ради набавке пољопривредне механизације. 
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Члан 17. 

  Спровођење ове уредбе надзире Министарство. 

 

 

Члан 18. 

  Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије ”. 

 

 

 

05 Број:                                                 

У Београду,       2010.године     

 

 

В Л А Д А 

 

 

ПРВИ ПОTПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ - 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4827010.0062.24.Doc/1



 

 

 

 

 

 

 

Образац број 1 

 

 

 

 
 

 

 

Република Србија 

Министарство пољопривреде,  

шумарства и водопривреде 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА НАБАВКУ  НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Б е о г р а д, 2010. 
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Подаци о подносиоцу захтева  

 

Име и презиме 

(физичко лице – носилац 

пољопривредног газдинства) 

 

 

 

ЈМБГ 
 

 

 

Улица и број  

 

 

 

Поштански број и назив места 
 

 

Општина 

 
 

Телефон (кућни / мобилни) 

 
 

Назив банке и број наменског 

рачуна 
 

Број регистрације 

пољопривредног газдинства  

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам 

пре попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао и разумео, као и да су сви 

наведени подаци тачни. 

 

 

 

 

  

 Потпис подносица захтева 

 

 

 

 

 

Напомена: Захтев се подноси Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде; Управи за аграрна плаћања, од 1. маја до 31. августа  2010. године, 

препорученом поштом, у затвореној коверти, на следећу адресу:  Управа за аграрна 

плаћања , Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац са назнаком: “Захтев за коришћење 

подстицајних средстава за подршку нвестицијама у пољопривредна газдинства 

за производњу воћа, поврћа,  ратарских култура и инвестиције за набавку 

основног стада у сточарској производњи”. 
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ПОДАЦИ О 

ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ 

 

Потребна документација за подношење захтева: 

 

1. читко попуњен захтев са обавезним потписом подносиоца захтева; 

2. доказ о измиреном главном дугу по основу доприноса за пензионо и 

инвалидско осигурање  пољопривредника (корисника подстицаја) за 2009 

годину. За оне кориснике подстицаја који су статус осигураника код Фонда 

за пензионо и инвалидско осигурање пољопривредника стекли у 2010. 

години, потребо је да доставе доказ о стицању статуса осигураника у Фонду 

за пензионо и инвалидско осигурање пољопривредника у 2010. години, 

издат од стране Фонда; 

3. оригинал рачун, не старији од 1. јануара 2010. године, уз признаницу - налог 

за пренос средстава или оверен извод из банке као доказ да је плаћање 

извршено; 

4. отпремница којом се доказује набавка опреме за коју је по важећим 

прописима утврђена обавеза издавања отпремнице; 

5. копија гарантног листа за извршену набавку опреме за коју је по важећим 

прописима утврђена обавеза издавања гарантног листа; 

 

 

ЗАХТЕВ ПОДНОСИМ ЗА СЛЕДЕЋУ ВРСТУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ 

НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ (у приложене 

табеле унети податке са  рачуна ) 

 

 

Врста 

инвестиција 

Максимални 

износ 

одобрених  

средстава 

(у дин.) 

Износ 

цене (сва 

остала 

подручја) 

 

% 

Проценат 

од износа 

цене (сва 

остала 

подручја) 

Износ цене 

(маргинална 

подручја и 

пољопривредници 

млађи од 40 

година) 

 

% 

Проценат од 

износа цене 

(маргинална 

подручја и 

пољопривреднике 

млађе од 40 

година) 

Машине и 

опрема за 

сточарску 

производњу 

250.000  30   40  

Тракторске 

кабине 
250.000  30   40  

Механизација 

за обраду 

земљишта 

500.000  30   40  

Механизација 

за сетву и 

садњу 

500.000  30   40  
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Опрема за 

заштиту 

биљака од 

корова, 

болести, 

штеточина, 

града и 

измрзавања 

500.000  30   40  

Објекти 

заштићеног 

простора 

покривеног 

пластиком  

500.000  30   40  

Системи и 

опрема за 

наводњавање  

500.000  30   40  

Механизација 

за бербу воћа 

и поврћа 

500.000  30   40  

Укупно: 

 
 30   40  
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Образац број 2 

 

 

 
 

 

 

Република Србија 

Министарство пољопривреде,  

шумарства и водопривреде 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ  ЗАХТЕВА  ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНОГ ПРИПЛОДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б е о г р а д, 2010. 
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Подаци о подносиоцу захтева (за физичка лица) 

 

Име и презиме 

(физичко лице - носилац 

пољопривредног газдинства) 

 

 

 

ЈМБГ 
 

 

 

Улица и број  

 

 

 

Поштански број и назив места 
 

 

Општина 

 
 

Телефон (кућни / мобилни) 

 
 

Назив банке и број наменског 

рачуна 
 

Број регистрације 

пољопривредног газдинства  

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам 

пре попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао и разумео, као и да су сви 

наведени подаци тачни. 

 

 

 

 

  

 Потпис подносиоца захтева 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Захтев се подноси Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде; Управи за аграрна плаћања од 01. маја до 31. августа  2010. године, 

препорученом поштом, у затвореној коверти, на следећу адресу:  Управа за аграрна 

плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац са назнаком: „Захтев за коришћење 

подстицајних средстава за подршку нвестицијама у пољопривредна газдинства 

за производњу воћа, поврћа,  ратарских култура и инвестиције за набавку 

основног стада у сточарској производњи”. 
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ПОДАЦИ О 

ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ 

 

Потребна документација за подношење захтева: 

 

1. читко попуњен захтев са обавезним потписом подносиоца захтева; 

2. доказ о измиреном главном дугу по основу доприноса за пензионо и 

инвалидско осигурање  пољопривредника (корисника подстицаја) за 2009 

годину. За оне кориснике подстицаја који су статус осигураника код Фонда 

за пензионо и инвалидско осигурање пољопривредника стекли у 2010. 

години, потребо је да доставе доказ о стицању статуса осигураника у Фонду 

за пензионо и инвалидско осигурање пољопривредника у 2010. години, 

издат од стране Фонда; 

3. оригинал рачун, не старији од 1. јануара 2010. године, уз признаницу - налог 

за пренос средстава или оверен извод из банке као доказ да је плаћање 

извршено; 

4. отпремница којом се доказује набавка за коју је по важећим прописима 

утврђена обавеза издавања отпремнице; 

5. оверена фотокопија уверења о пореклу и производним особинама 

квалитетне приплодне стоке (педигре); 

6. фотокопија пасоша- за набавку квалитетног приплодног материјала 

 

ЗАХТЕВ ПОДНОСИМ ЗА СЛЕДЕЋИ  КУПЉЕН КВАЛИТЕТАН 

ПРИПЛОДНИ МАТЕРИЈАЛ (у приложене табеле унети податке са  рачуна ) 

 

Куповина квалитетног приплодног материјала 

 

 

 

Врста 

приплодног 

материјала 

Максимални 

износ 

одобрених  

средстава (у 

динарима) 

Износ 

цене (сва 

остала 

подручја) 

 

% 

Проценат 

од износа 

цене (сва 

остала 

подручја) 
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подручја) 

Приплодне 

јунице 
1.000.000  30   40  

Назимице и 

нерастови 
1.000.000  30   40  

Двиске и 

двисци коза 

и оваца до 18 

месеци 

старости 

1.000.000  30   40  

Укупно: 

 
 30   40  



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

 I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

  

 Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у члану 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 2010. годину („Службени гласник 

РС”, број 107/09) и члану 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 

55/05 и 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08). 

 

  

 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

  

 Република Србија је у процесу преговора са земљама чланицама 

Светске Трговинске Организације; потписница је ЦЕФТА споразума и прелазног 

споразума о трговини са ЕУ. Ови споразуми доводе до смањења царинских и 

нецаринскиох видова заштите домаће производње те, у наредном периоду, можемо 

очекивати постепену либерализацију тржишта пољопривредно-прехрамбених 

производа и као кључни циљ истиче се повећање конкурентности наших 

пољопривредних газдинстава зарад обезбеђивања љихове што боље позиције на 

тржишту. Повећање нивоа конкурентности пољопривредних газдинстава може се 

постићи на два начина: смањењем трошкова производње и побољшањем позиције 

на тржишту у сфери продаје пољопривредних производа. Смањење трошкова 

производње се може постићи повећањем продуктивности и ефикасности у 

производњи као и коришћењем гајених биљака и домаћих животиња са високим 

генетским потенцијалом за производњу. Продуктивност у биљној производњи се 

значајно повећава употребом савремене механизације за обраду, сетву, заштиту 

биљака и жетву, односно, бербу. Са друге стране, значајно је створити могућност 

да пољопривредно газдинство своје производе може да ускладишти, класира и 

упакује да би их реализовало на тржишту када су најповољнији услови за продају. 

Подстцајима за унапређење наведених операција у послежетвеном периоду у 

значајној мери би допринели побољшању позиције наших пољопривредних 

газдинстава на тржишту. 

 Циљеви доношења Предлога уредбе су: 

 Доношењем Предлога уредбе обезбеђује се повећање продуктивности, 

ефикасности, ефективности и квалитета рада кроз набавку нових трактора као и 

нове механизације и опреме за обраду земљишта. 

          Подстицаји који се користе у складу са предлогом уредбе не искључују 

друге финансијске програме које је донела Влада, а који се односе на подстицаје 

ради набавке пољопривредне механизације. Тако су Уредбом о условима и начину 

подстицања производње и продаје трактора у Републици Србији у 2010. години 

(„Службени гласник РС”, број 3/10) уређени услови и начин подстицања 

производње и продаје нових трактора произведених у Републици Србији у 2010. 

години. 
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  Право на коришћење подстицаја за набавку нових трактора и 

широкозахватне механизације за производњу поврћа, житарица и индустријског 

биља, у складу са Предлогом уредбе, не искључује могућност коришћења 

подстицаја по основу Уредбе о условима и начину подстицања производње и 

продаје трактора у Републици Србији у 2010. години, где су индиректни корисници 

подстицаја крајњи купци. На тај начин обезбеђује се подстицање производње и 

продаје нових трактора произведених у Републици Србији, с једне стране и 

повећање конкурентности пољопривредног и прехрамбеног сектора улагањем у 

модернизацију пољопривредне механизације, односно набавке нових трактора, с 

друге стране,  чиме се постижу циљеви утврђени напред наведеном уредбом и 

Предлогом уредбе.   

 Предлогом уредбе обезбеђују се и циљеви повећања продуктивности, 

ефикасности и квалитета рада кроз набавку механизације и опреме за сетву и 

садњу; заштиту биљака од болести, корова, штеточина, града и измрзавања; 

објеката за гајење биљака у заштићеном простору покривеног пластичним 

фолијама; жетву, односно, бербу поврћа и воћа и кроз унапређење складиштења, 

класирања и паковања пољопривредних производа; набавка квалитетног 

приплодног материјала доводи до подизања генетског потенцијала запата, 

повећања продуктивности и до ниже производне цене а набавком нове 

механизације за кошење, превртање и сакупљање сена, као и музилица са 

пулсатором даље подижемо ниво конкурентности пољопривредних газдинстава 

која се баве сточарском производњом; набавком  нове опреме за утврђивање 

квалитета зрнастих производа подстиче се квалитет рада јавних складишта која 

обезбеђују складиштење производа пољопривредних газдинстава и њихово 

пласирање на тржишту у најповољнијем тренутку. На тај начин се, такође, 

унапређује конкурентност пољопривредних газдинстава и њихова позиција на 

тржишту. Тиме се уводи добра основа за увођење плаћања зрнастих производа на 

основу квалитета што аутоматски доводи до подизања нивоа агротехнике у 

ратарству; набавком нове опреме за складиштење, класирање, прање, полирање и 

паковање пољопривредних производа омогућава се продаја производа по 

квалитетним класама и адекватно упакованим у складу са захтевима тржишта сто, 

аутоматски, побољшава позицију пољопривредних газдинстава на тржишту. 

 Кроз подизање и опремање силоса и капацитета за складиштење воћа и 

поврћа омогућава се пољопривредним газдинствима да своје производе складиште 

и продају кад су услови на тржишту најповољнији.  

 

 

  III. САДРЖИНА УРЕДБЕ 

            

 Предлогом уредбе уређују се услови и начин коришћења структурних 

подстицаја за подршку руралном развоју кроз инвестиције у пољопривредна 

газдинства за производњу поврћа, житарица, индустријског биља, као и 

инвестиције за набавку основног стада у сточарској производњи за 2010. годину (у 

даљем тексту: подстицаји). 

 Подстицаји се користе за: набавку  нове механизације за производњу 

поврћа, житарица и индустријског биља; набавку квалитетног приплодног 
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материјала; набавку нових трактора и широкозахватне механизације за производњу 

поврћа, житарица и индустријског биља;  набавку нове опреме за утврђивање 

квалитета зрнастих производа; инвестиције за изградњу и опремање објеката за 

складиштење и класирање пољопривредних производа. 

  Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овом 

уредбом, имају: 

 1) физичко лице - носилац пољопривредног газдинства; 

 2) удружење; 

 3) правно лице. 

 Право на коришћење подстицаја имају напред наведена лица под 

условима и за намене наведене у чл. 2, 3. и 4. Предлога уредбе. 

 Подстицаји за намене из члана 1. став 2. тач. 1), 2) и 3) Предлога 

уредбе, утврђују се у проценту  од 30%  плаћеног износа реализоване инвестиције, 

умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност. 

 Изузетно подстицаји за те намене утврђују се у проценту од 40%  

плаћеног износа реализоване инвестиције, умањене за износ средстава на име 

пореза на додату вредност ако је подносилац захтева физичко лице - носилац 

пољопривредног газдинства које: је рођено после 1. јануара 1970. године; је 

женског пола; има пребивалиште на територији маргиналног подручја одређеног у 

складу са Правилником о одређивању подручја са отежаним условима рада у 

пољопривреди („Службени гласник РС”, бр. 3/10 и 6/10 ); на дан 31. децембра 2009. 

године и надаље има пребивалиште, на територији следећих општина: Лепосавић, 

Косовска Митровица, Зубин Поток, Звечан, Ђаковица, Дечани, Пећ, Призрен, 

Исток, Ораховац, Сува Река, Клина, Србица, Вучитрн, Обилић, Косово Поље, 

Липљан, Приштина (са седиштем у Грачаници), Урошевац, Штрпце, Витина, Гора, 

Гњилане, Косовска Каменица, Подујево и Ново Брдо. 

 Подстицаји за намене из члана 1. став 2. тач. 4) и 5) Предлога уредбе, 

утврђују се у проценту  од 40%  плаћеног износа реализоване инвестиције, умањене 

за износ средстава на име пореза на додату вредност. 

 Подстицајна средства  додељују се као бесповратна. 

 Подстицаји, у зависности од намене из члана 1. став 2. овог члана 

утврђују се у проценту од износа цене дате у Табели 1 - Набавка  нове 

механизације за производњу поврћа, житарица и индустријског биља, у Табели 2 - 

Набавка квалитетног приплодног материјала, у Табели 3 - Набавка нових трактора 

и широкозахватне механизације за производњу поврћа, житарица и индустријског 

биља, у Табели 4 - Набавка опреме за утврђивање квалитета зрнастих производа и у 

Табели 5 - Инвестиције за изградњу и опремање објеката за складиштење и 

класирање пољопривредних производа. 

 Захтев за коришћење подстицаја за намене из члана 1. став 2. тач.  1) и 

2) Предлога уредбе подноси се на Образцу број 1: Образац захтева за набавку нове 

пољопривредне механизације и опреме и Образцу број 2: Образац захтева за 

набавку квалитетног приплодног материјала, који су одштампани уз ову уредбу и 

чине њен саставни део. 

 Уз захтев се подноси: оригинал рачун, односно оверена фотокопија 

рачуна,  не старији од 1. јануара 2010. године, са доказом извршеној уплати у 2010. 

години; отпремница којом се доказује набавка опреме за коју је по важећим 
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прописима утврђена обавеза издавања отпремнице; копија гарантног листа за 

извршену набавку опреме за коју је по важећим прописима утврђена обавеза 

издавања гарантног листа; оверена фотокопија уверења о пореклу и производним 

особинама квалитетне приплодне стоке (педигре) - за набавку квалитетног 

приплодног материјала; фотокопија пасоша - за набавку квалитетног приплодног 

материјала. 

 Управа, по службеној дужности, у сарадњи са надлежним органима, 

прибавља доказе о статусту подносиоца захтева у Фонду, као и о плаћеном 

доприносу за пензијско и инвалидско осигурање за 2009. годину од надлежне 

јединице Пореске управе. 

 Управа, после спроведеног поступка утврђивања испуњености услова 

и упоређивања података из захтева и приложених докумената и података из 

Регистра, у сарадњи са надлежним органима утврђује испуњеност услова 

прописаних овом уредбом. Подстицаји се исплаћују по редоследу подношења 

захтева. 

 Корисник подстицаја за намене и члана 1. став 2. тачка 1)  Предлога 

уредбе не може отуђити механизацију за производњу поврћа, житарица и 

индустријског биља, у наредних пет година, од дана исплате подстицаја. 

 Корисник подстицаја за намене из члана 1. став 2. тачке 2) Предлога 

уредбе уредбе, мора квалитетно приплодно грло користи за даљу репродукцију на 

свом газдинству, и то:  

 1) у наредне четири године од дана исплате подстицаја за јунице;  

 2) у наредне три године од дана исплате подстицаја за назимице и 

нерастове;  

 3) у наредне две године од дана исплате подстицаја за двисце и двиске 

коза и оваца. 

 Ако корисник подстицаја поступи супротно члану 8. ст. 1. и 2, дужан је 

вратити примљени износ подстицаја, уз обрачун затезне камате од датума добијања 

подстицаја. 

Подстицаји за намене из члана 1. став 2. тач. 3), 4) и 5) Предлога 

уредбе, расподељују се конкурсом који расписује министарство надлежно за 

послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство). Конкурсом из става 1. 

овог члана утврдиће се: услови за добијање подстицаја из става 1. овог члана, 

потребна документација, критеријуми селекције, рокови као  и остале информације 

везане за подношење пријаве на конкурс. 

 Испуњеност услова за доделу подстицаја утврђује Министарство на 

основу приложене документације, а за инвестиције из члана 1. став 2. тачка 5) 

Предлога уредбе и извршеног нултог прегледа од стране инспектора надлежног за 

послове пољопривреде,  којим се проверавају подаци из пријаве на конкурс. 

 Подносилац пријаве на конкурс који оствари право на подстицаје у 

складу са овом уредбом (у даљем тексту: корисник подстицаја по конкурсу), дужан 

је да инвестију за коју је остварио право на подстицаје, реализује у року који ће се 

утврдити решењем, у зависности од врсте инвестиције. 

Подстицаји се исплаћују до износа финансијских средстава који је 

утврђен посебним актом који је донела Влада.   

Корисник подстицаја по конкурсу дужан је да: 
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1) покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције 

за коју је остварио подстицаје користи у складу са предвиђеном наменом; 

2) покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције 

за коју је остварио подстицаје не отуђи у року од пет година од дана исплате 

подстицаја; 

 3) сву документацију која се односи на инвестицију чува најмање пет 

година од дана исплате подстицаја; 

4) непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио 

подстицаје видљиво означи да је инвестиција суфинансирана од стране 

Министарства. 

 Корисник подстицаја по конкурсу за кога се утврди да није поступао у 

складу са одредбама члана 13. тач. 1), 2) и 3) Предлога уредбе и који је онемогућио 

вршење контроле од стране Министарства, дужан је да врати примљени износ 

подстицаја, са припадајућом законском затезном каматом.  

 У случају достављања нетачних података, корисник подстицаја губи 

статус активног пољопривредног газдинства и стиче статус пасивног 

пољопривредног  газдинства, у складу са Правилником, уз обавезу враћања 

примљеног износа подстицајних средстава за који се обрачунава  законска затезна 

камата. 

 

              IV. ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

  У Закону о буџету Републике Србије за 2010. годину („Службени 

гласник РС”, број 107/09), Раздео 16 Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Глава 16.7 Управа за аграрна плаћања, Функција 420 Пољопривреда, 

шумарство, лов и риболов, Економска класификација 451 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама предвиђена су средства у износу од 

15.405.357.000 динара, од чега за Структурне подстицаје 2.125.000.000 динара, а у 

оквиру којих за Инвестиције у газдинства за производњу поврћања 270.000.000 

динара, а за инвестиције у газдинства за производњу житарица, индустријског 

биља и инвестиције за набавку основног стада 650.000.000 динара.  
 

 IV.СТУПАЊЕ НА СНАГУ УРЕДБЕ 

 Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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