
 

 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 2012. годину (,,Службени гласник РС”, број 101/11) 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 

 

У Р Е Д Б У 

 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

И ПЛАСМАН ВОЋА, ГРОЖЂА, ПОВРЋА, ПЕЧУРАКА И ЦВЕЋА  

У 2012. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 Овом уредбом утврђују се услови и начин коришћења 

подстицајних средстава за подршку руралном развоју кроз инвестиције у 

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

поврћа, гајених врста печурака и цвећа у 2012. години (у даљем тексту: 

подстицаји). 

 

Члан 2. 

 Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у 

пољопривредна газдинства која се баве производњом и пласманом воћа и 

грожђа, у виду набавке нове опреме и механизације, и то за:  

1) набавку опреме и механизације за садњу и уклањање остатака 

након резидбе воћака и винове лозе; 

2) набавку oпреме и механизације за заштиту од болести, 

штеточина, корова, града и ниских температура; 

3) набавку oпреме и механизације  за наводњавање воћа и грожђа; 

4) набавку oпреме и механизације  за бербу воћа и грожђа; 

5) набавку опреме, односно материјала за производњу воћа у 

заштићеном простору; 

6) набавку опреме за прање, калибрирање, класирање, сортирање, 

избијање, полирање,  паковање и чување воћа и грожђа. 

 

Члан 3. 

 Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у 

пољопривредна газдинства која се баве производњом и пласманом поврћа, 

гајених врста печурака (у даљем тексту: печурака) и цвећа, у виду набавке нове 

опреме и механизације, и то за:  

1) набавку oпреме и механизације за сетву и садњу поврћа, 

печурака и цвећа; 

2) набавку oпреме и механизације за заштиту од болести, 

штеточина, корова, града и ниских температура поврћа и цвећа; 

3) набавку oпреме и механизације за наводњавање поврћа и цвећа; 

4) набавку опреме и механизације за бербу поврћа и обликовање 

украсног биља; 
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5) набавку опреме, односно материјала за производњу поврћа,  

печурака и цвећа у заштићеном простору  и у објектима за производњу 

печурака; 

6) набавку нове опреме за прање, калибрирање, класирање, 

сортирање, полирање,  паковање, чување и везивање поврћа, печурака и цвећа. 

  

Члан 4. 

Право на коришћење подстицаја, под условима утврђеним овом 

уредбом, имају: 

1) физичко лице - носилац породичног пољопривредног 

газдинства; 

2) земљорадничка задруга; 

3) удружење грађана. 

 Физичко лице - носилац породичног пољопривредног газдинства 

има право на коришћење подстицаја ако:  

1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем 

тексту: Регистар) и има пријављене површине под одговарајућом групом 

пољопривредних култура у складу са Правилником о начину и условима уписа 

и вођења Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и 

промену података 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, 

22/11, 97/11 и 15/12 - у даљем тексту: Правилник) и налази се у активном 

статусу; 

2) је измирило све прописане доспеле порезе и друге јавне 

дажбине за 2011. годину; 

3) је реализовало инвестиције по основу прописа којима се 

уређују мере за подршку руралном развоју за 2011. годину; 

4) је измирило доспеле преузете обавезе по основу прописа којима 

се уређују мере за подстицање развоја пољопривредне производње. 

Земљорадничка задруга има право на коришћење подстицаја ако:  

1) је уписана у Регистар привредних субјеката; 

2) је уписана у Регистар са активним статусом и има најмање 10 

чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови 10 

различитих регистрованих породичних пољопривредних газдинстава која се 

налазе у активном статусу; 

3) има пријављене површине под одговарајућом групом 

пољопривредних култура у складу са Правилником, односно ако најмање 10 

чланова задруге има пријављене површине под одговарајућом групом 

пољопривредних култура у складу са Правилником; 

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

2011. годину; 

5) је реализовала инвестиције по основу прописа којима се уређују 

мере за подршку руралном развоју за 2011. годину; 

6) је измирило доспеле преузете обавезе по основу прописа којима 

се уређују мере за подстицање развоја пољопривредне производње. 

 Удружење грађана има право на коришћење подстицаја ако: 

1) је делатност за коју се дају подстицаји уписана у Регистар 

привредних субјеката; 
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2) је уписано у Регистар са активним статусом и има најмање 10 

чланова удружења који су уписани у Регистар као носиоци или чланови 10 

различитих регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, која се 

налазе у активном статусу; 

3) има пријављене површине под одговарајућом групом 

пољопривредних култура у складу са Правилником, односно ако најмање 10 

чланова удружења грађана има пријављене површине под одговарајућом групом 

пољопривредних култура у складу са Правилником. 

 

Члан 5. 

Подстицаји за инвестиције из чл. 2. и 3. ове уредбе утврђују се у 

износу од 40% вредности реализоване и у потпуности исплаћене инвестиције 

умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност. 

Изузетно од става 1. овог члана, подстицаји за инвестиције из чл. 

2. и 3. ове уредбе утврђују се у износу од 50% вредности реализоване и у 

потпуности исплаћене инвестиције, умањене за износ средстава на име пореза 

на додату вредност, и то за лице из члана 4. ове уредбе које: 

1) има пребивалиште, односно седиште на подручју са отежаним 

условима рада у пољопривреди у складу са Правилником о одређивању 

подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (,,Службени гласник РС”, 

бр. 3/10, 6/10 и 13/10); 

2) је произвођач производа са ознаком географског порекла који су 

уписани у Регистар ознака географског порекла и које има статус овлашћеног 

корисника у складу са законом којим се уређују ознаке географског порекла. 

 

 

Члан 6. 

  Подстицаји за инвестиције  из чл. 2. и 3. ове уредбе могу се 

остварити у проценту од плаћеног износа реализоване инвестиције из члана 5. 

ове уредбе, ако је минимална вредност инвестиције 30.000 динара без 

урачунатог пореза на додату вредност. 

  Подстицаји за инвестиције  из чл. 2. и 3. ове уредбе могу се 

остварити, по подносиоцу захтева за подстицајна средства који оствари право на 

подстицаје (у даљем тексту: корисник подстицаја), у максималном износу од: 

  1) 2.000.000 динара - ако је корисник подстицаја физичко лице; 

  2) 4.000.000 динара - ако је корисник подстицаја земљорадничка 

задруга или удружење грађана. 

   Подстицаји се додељују као наменска и бесповратна средства. За 

финансирање инвестиције по овој уредби не могу се користити инструменти 

лизинга. 

 

 

Члан 7. 

 Инвестиције за производњу и пласман воћа и грожђа за које се 

остварује право на коришћење подстицаја, врста опреме и механизације и 

максимални износ подстицаја у РСД по врсти опреме и механизације, дати су у 

следећој табели: 
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Ред. 

бр. 

Инвестиције за 

производњу и пласман 

воћа и грожђа за које се 

остварује право на 

коришћење подстицаја 

Врста опреме и механизације 

Максимални износ 

подстицаја у РСД по 

врсти опреме и 

механизације 

1. 

Набавка опреме и 

механизације за садњу и 

уклањање остатака 

након резидбе воћа и 

винове лозе 

1.Садилице  и  вадилице              

2.Механизација за ситњење остатака  

   након резидбе воћа и скупљање истог         500.000  

2. 

Набавка oпреме и 

механизације  за 

заштиту од болести, 

штеточина, корова, 

града и ниских 

температура  

 

1. Противградна мрежа                                                  

2. Стубови за противградну мрежу                                                        

3. Материјали за покривање воћарско- 

    виноградарских култура  у циљу  

    заштите од мраза - агротекстил    

4. Системи за наводњавање  

    микроорошавањем у циљу заштите од  

    мраза (разводне цеви, латерале,  

    микрораспршивачи, распршивачи,  

    распрскивачи, спојнице, филтери,  

    вентили, славине)                                                            

5. Ношене и вучене прскалице  

6. Атомизери 

1.000.000 

3. 

Набавка опреме и 

механизације за 

наводњавање воћа и 

грожђа 

1.Пумпе за наводњавање  

2. Агрегати за покретање пумпи (дизел,  

    безински и електро погон)                                                             

3. Системи за наводњавање „кап по кап”  
   (цеви за довод воде, разводне цеви,  

    спојнице,капајући окитени- 

    полидрипови, капајуће траке-само за  

    јагоду, филтери, уређај за убризгавање 

    минералних ђубрива, вентили, славине)                                                                                                

500.000 

4. 

Набавка oпреме и 

механизације  за бербу 

воћа и грожђа 

1. Тресачи или други берачи воћа                                                   

2. Покретне платформе за бербу воћа     

3. Елеватори  

1.000.000 

5. 

Набавка опреме, 

односно материјала за 

производњу воћа у 

заштићеном простору 

1. Конструкције за објекте заштићеног  

    простора покривеног пластиком  

    (алуминијумске, поцинковане челичне,  

    челичне и пластичне)                                          

2. Вишегодишње, вишеслојне фолије за 

    покривање објеката заштићеног 

    простора           

3. Фолије за сенчење и спречавање  

    губитака топлоте                                                                            

4. Мреже за сенчење објекта 

500.000 

6. 

Набавка опреме за 

прање, калибрирање, 

класирање, сортирање, 

избијање, полирање,  

паковање и чување воћа 

и грожђа 

1. Перилице                                             

2. Калибратори                                                  

3. Класирке  

4. Сортирке    

5. Избијачице                                                                  

6. Пакерице са аутоматским вагама                              

7. Полирке 

8. Бокс палете и рам палете  

9. Метал детектори 

2.000.000 
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Члан 8. 

 Инвестиције за производњу и пласман поврћа, печурака и цвећа за 

које се остварује право на коришћење подстицаја, врста опреме и механизације и 

максимални износ подстицаја у РСД по врсти опреме и механизације, дати су у 

следећој табели: 

 

 

Ред. 

бр. 

Инвестиције за 

производњу и 

пласман поврћа, 

печурака и цвећа за 

које се остварује 

право на коришћење 

подстицаја 

Врста опреме и механизације 

Максимални 

износ 

подстицаја у 

РСД по врсти 

опреме и 

механизације 

1. 

Набавка опреме и 

механизације за сетву 

и садњу  поврћа, 

печурака и цвећа 

1. Сејалице и садилице  

2. Опрема за ситњење, влажење,  

    потапање и пастеризацију  

   супстрата за производњу печурака 

3. Опрема за паковање засејаног  

   Супстра 

та за производњу печурака 

4. Машине за руковање сламом и  

    паковање засејаног компоста 

5. Машине за пуњење саксија  

    супстратом  

6. Машине за прављење супстрата  

    за производњу цвећа 

 

 

500.000 

2. 

Набавка опреме и  

механизације за 

заштиту од болести, 

штеточина, корова, 

града и  ниских 

температура поврћа и 

цвећа 

1. Противградна мрежа                       

2. Стубови за противградну мрежу                                                        

3. Материјали за покривање поврћа  

    и цвећа  - агротекстил    

4. Системи за наводњавање   

    микроорошавањем у циљу  

    заштите од мраза (разводне цеви, 

    латерале, микрораспршивачи,  

    распршивачи, распрскивачи,  

    спојнице, филтери, вентили,  

    славине)                                                            

5. Ношене и вучене прскалице  

6. Атомизери  

 

1.000.000 

3. 

Набавка опреме и 

механизације за 

наводњавање поврћа 

и цвећа 

1. Пумпе за наводњавање  

    укључујући и карданске пумпе 

2. Агрегати за покретање пумпи  

   (дизел, безински и електро погон)                                                             

3. Системи за наводњавање  

   вештачком кишом  и „кап по кап” 

   (цеви за довод воде, разводне  

   цеви, спојнице, капајући окитени- 

   полидрипови, капајуће траке,  

   филтери, уређај за убризгавање  

   минералних ђубрива, вентили,  

500.000  
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   славине, распрскивачи и тифон) 

4. 

Набавка oпреме и 

механизације  за 

бербу поврћа, 

орезивање и 

обликовање украсног 

биља 

1. Покретне платформе за бербу   

2. Вадилице за поврће 

3. Елеватори (купилице за утовар  

    извађеног поврћа на њиви) 

4. Машине за орезивање и  

    обликовање украсног биља 

 

1.000.000 

5. 

Набавка опреме, 

односно материјала за 

производњу поврћа, 

печурака и цвећа у 

заштићеном простору 

и у објектима за 

производњу печурака 

1. Конструкције за објекте  

    заштићеног простора покривеног  

    пластиком (алуминијумске,  

    поцинковане челичне, челичне и 

    пластичне)                                     

2. Вишегодишње, вишеслојне  

    фолије за покривање објеката  

     заштићеног простора   

3. Фолије за сенчење и спречавање  

    губитака топлоте                                                                            

4. Мреже за сенчење објекта 

5. Опрема за вентилацију, хлађење, 

    и грејање простора за производњу  

    печурака (центрифугални или  

    аксиални вентилатори, измењивачи  

    топлоте, компресори, кондензатори,  

    вентили, котао/горионици и пумпе за  

    циркулацију ваздуха) 

6. Системи за влажење простора  

    микроорошавањем  (разводне цеви, 

    латерале, микрораспршивачи,  

    распршивачи, распрскивачи,  

    спојнице, филтери, вентили,  

    славине)                                                             

7. Инструменти за мерење нивоа CO2,  

    темпeратуре супстрата и ваздуха, као 

    и влаге 

 

500.000 

6. 

Набавка опреме за 

прање, калибрирање, 

класирање, 

сортирање, полирање,  

паковање, чување  и 

везивање поврћа, 

пeчурaкa и цвећа 

1. Перилице                                                

2. Калибратори                                                  

3. Класирке  

4. Сортирке    

5. Полирке  

6. Пакерице  

7. Ваге 

8. Машине за паковање садница   

9. Машине за везивање резаног цвећа 

10. Бокс палете и рам палете  

2.000.000 

 

Члан 9. 

  Захтев за доделу подстицаја подноси се Министарству 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - Управи за аграрна 

плаћања, 15000 Шабац, ул. Хајдук Вељкова 4-6 (у даљем тексту: Управа) на 

Обрасцу - Захтев за подстицајна средства за подршку руралном развоју за 

инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве производњом и 

пласманом воћа, грожђа, поврћа, печурака и цвећа у 2012. години (у даљем 
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тексту: Захтев), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део, до 31. 

јула 2012. године. 

  Подносилац захтева може да поднесе само један Захтев, и то за 

једну или више врста опреме/механизације из члана 7. ове уредбе, односно из 

члана 8. ове уредбе. 

  

Члан 10. 

Уз Захтев се прилаже: 

1) доказ о извршеном плаћању и набавци опреме/механизације из 

Захтева, и то: 

(1) фискални исечак, оригинал рачун и извод оверен од стране 

банке - ако је плаћање извршено безготовински (за физичка лица), 

(2) фискални исечак, готовински рачун - ако је плаћање извршено 

готовински (за физичка лица), 

(3) оригинал рачун и извод оверен од стране банке (за 

земљорадничке задруге и удружења грађана); 

2) отпремница којом се доказује набавка опреме/механизације за 

коју је посебним прописима утврђена обавеза издавања отпремнице; 

3) копија гарантног листа за извршену набавку 

опреме/механизације за коју је посебним прописима утврђена обавеза издавања 

гарантног листа; 

4) царинска  декларација уколико је опрема/механизација из 

Захтева набављена лично од стране подносиоца захтева увозом; 

   5) потврда о измиреним пореским обавезама за 2011. годину о 

измирењу доспелих обавеза јавних прихода коју издаје надлежна филијала 

пореске управе;  

   6) потврда о измиреним обавезама по основу изворних локалних 

јавних прихода издата од стране одељења Пореске управе при јединици локалне 

самоуправе; 

   7) потписана изјава под материјалном и кривичном одговорношћу 

да у тренутку подношења Захтева за исту инвестицију не користи подстицаје по 

другом основу у 2012. години, осим по основу средстава за кредите одобрених у 

складу са Уредбом о подстицању пољопривредне производње путем кредитне 

подршке кроз субвенционисање дела камате у 2012. години (,,Службени гласник 

РС”, број 17/12);  

   8) решење о упису у Регистар овлашћених корисника ознаке 

географског порекла (за произвођаче производа са ознаком географског порекла); 

   9) фотокопија овереног обрасца оверених потписа лица 

овлашћених за заступање. 

   Прилози из става 1. овог члана морају да буду издати са датумом 

од 1. јануара 2012. године до момента подношења захтева, на име подносиоца 

захтева. 

Прилози из става 1. тач. 1) до 8) овог члана подносе се у 

оригиналу или као оверена копија. 

 

 Члан 11. 

 Приликом разматрања поднетог Захтева, неће се признавати  

следећи трошкови:  

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;  
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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 слично;  

4) трошкови превоза; 

5) доприноси у натури (сопствени рад и материјал подносиоца 

захтева). 

  

Члан 12. 

Испуњеност услова за доделу подстицаја утврђује Управа на 

основу Захтева и прилога уз Захтев, као и провером података код других органа 

државне управе и институција. 

Подстицаји се остварују по редоследу подношења Захтева до 

износа финансијских средстава који је утврђен посебним актом Владе. 

 

Члан 13. 

             Права и обавезе у вези са коришћењем подстицаја утврђују се 

решењем директора Управе. 

             На решење из става 1. овог члана може се уложити жалба 

министру надлежном за послове пољопривреде у року од 15 дана од дана 

пријема. 

 Решењем из става 1. овог члана утврђује се нарочито предмет и 

обим инвестиције, износ средстава која се додељују кориснику подстицаја, 

начин преноса подстицаја, као и рокови до када се предмет инвестиције не сме 

отуђити. 

 

Члан 14. 

Корисник подстицаја дужан је да: 

1) опрему и механизацију која је предмет инвестиције за коју је 

остварио подстицаје користи у складу са предвиђеном наменом; 

2) опрему и механизацију која је предмет инвестиције за коју је 

остварио подстицаје не отуђи и не даје другим лицима у закуп, 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) омогући вршење контроле на лицу места у периоду од пет 

године од дана исплате подстицаја. 

 

Члан 15. 

             Корисник подстицаја за кога се утврди да није поступао у складу 

са одредбама члана 14. ове уредбе дужан је да врати примљени износ 

подстицаја, са припадајућом законском затезном каматом, на основу решења о 

повраћају средстава које доноси Управа.  

  Решење о повраћају средстава из става 1. овог члана садржи износ 

подстицајних средстава који је корисник дужан да врати, као и број рачуна на 

који повраћај средстава треба да буде извршен. 

 

Члан 16. 

 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 
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враћања примљеног износа подстицаја на који се обрачунава законска затезна 

камата. 

 

Члан 17. 

 Надзор над спровођењем ове уредбе врши министарство 

надлежно за послове пољопривреде. 

 

 

Члан 18. 

 Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

05 Број: 

У Београду,  априла 2012. године 

 

ВЛАДА 

 

 

ПРВИ ПОДПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ - 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ  
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Образац 

ЗАХТЕВ 

ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ ЗА 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КОЈА СЕ БАВЕ 

ПРОИЗВОДЊОМ И ПЛАСМАНОМ ВОЋА, ГРОЖЂА, ПОВРЋА,  

ПЕЧУРАКА И ЦВЕЋА У 2012. ГОДИНИ 

 

Подаци о подносиоцу захтева  

Подносилац захтева: 
 

ЈМБГ (за физичко лице) 
 

 

Матични број (за земљорадничке 

задруге и удружења грађана) 
 

 Број РПГ  
 

 

Адреса пребивалишта физичког 

лица/седиште земљорадничке 

задруге и удружења грађана  

(улица и број)  

 

 

Поштански број и назив места   

Општина/ округ  

Телефон/факс 

мобилни телефон 

овлашћеног/физичког лица 

 

 

Назив банке и број рачуна  

Подаци о опреми/механизацији за коју се подноси захтев 

Врста опреме и 

механизације 

из чл. 7. и 8. Уредбе: 

Цена опреме/механизације 

 (без ПДВ) 

Број и датум документа о 

извршеном плаћању 

   

   

   

   

   

ЗБИР, укупна вредност 

инвестиције без ПДВ-а 
  

 

Својим потписом потврђујем да су подаци дати у обрасцу захтева и пратећој 

документацији тачни, као и да ћу овлашћеним лицима Министарства омогућити 

њихову проверу. 

Својим потписом, такође дајем сагласност за  коришћење датих података током 

процеса провере,  плаћања и трајањa утврђених обавеза. 

 

У___________________2012. године               

         _______________________________ 

                                                                                 потпис подносиоца захтева/  

                                                          потпис овлашћеног лица са печатом 
Напомена: 

Захтев се доставља препорученом поштом, у затвореној коверти или лично на адресу: 

Министарство пољопривреде, трговине,  шумарства и водопривреде – Управа за аграрна 

плаћања, 15000 Шабац, ул. Хајдук Вељкова 4-6; 

На коверти написати „Захтев за подстицајна средства за подршку руралном развоју кроз 

инвестиције за производњу и пласман воћа, грожђа, поврћа, печурака и цвећа у 2012. години”. 

 

4827012.0062.35.doc/2



 

 (ова изјава мора бити оверена) 

 

 

 

 

 

 

 

И  З  Ј  А  В  А  

 

 

 

  Овим потврђујем, под материјалном и кривичном одговорношћу,  

да за исте оправдане трошкове за које је поднет Захтев сагласно Уредби о 

условима и начину коришћења подстицаја за подршку руралном развоју кроз 

инвестиције за производњу и пласман воћа, грожђа, поврћа, печурака и цвећа у 

2012. години, нисам користио подстицаје по другом основу у 2012. години, осим 

по основу средстава за кредите одобрених у складу са Уредбом о подстицању 

пољопривредне производње путем кредитне подршке кроз субвенционисање 

дела камате у 2012. години (,,Службени гласник РС”, број 17/12).  

 

 

 

У_________________, ___________год.  

 

 

     

             ИЗЈАВУ ДАО 

     

                     ______________________________ 

        потпис подносиоца захтева/ 

            потпис овлашћеног лица са печатом 

   


