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На основу члана 8. став 2. тачка 2) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС”, бр. 41/2009 и 10/2013 - др. закон), члана 34. став 6. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, број 10/2013), члана 8. став 2. 

тачка 1) подтачка (1) алинеја друга и члана 9. Урeдбе о расподели подстицаја у 

пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, број 20/2013, 21/2013-испр., 

63/2013 и  90/2013) и члана 12. Правилника о подстицајимa за подршку инвестицијама у 

примарну пољопривредну производњу („Службени гласник РС”, број 62/2013 и 90/2013 ),  

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања 

расписује 

 

К О Н К У Р С 

за коришћење подстицаја за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну 

производњу у 2013. години 

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 

Члан 1. 

 Предмет конкурса је ближе уређивање услова и начина коришћења подстицаја за 

подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу у 2013. години (у даљем 

тексту: Kонкурс). Конкурс садржи услове за остваривање права на подстицаје, 

документацију коју је потребно поднети, рок за подношење пријаве и друге потребне 

информације за коришћење подстицаја за подршку инвестицијама у примарну 

пољопривредну производњу у 2013. години (у даљем тексту: подстицаји). 

 Примарна пољопривредна производња, у смислу Правилника о подстицајима за 

подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу („Службени гласник РС”, 

број 62/2013 и 90/2013, у даљем тексту: Правилник) и овог Конкурса, јесте:  

1) производња биљних култура и то: 

(1) житарица,  

(2) индустријског, ароматичног и лековитог биља,  

(3) поврћа,  

(4) воћа,  

(5) грожђа и  

(6) цвећа;  

2)    коришћење земљишних парцела за друге намене (за рибњаке);  

3)   складиштење житарица и индустријског биља;  

4)   сточарска производња и то: 

(1) производња крављег и козијег млека  и  

(2) производња меса и то: 

1. тов јунади,  
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2. тов у систему „крава-теле”,  

3. производња прасади за тов,  

4. одгој оваца ради производње меса и 

5. одгој живине ради производње меса. 

 

 

Члан 2. 

 Подстицаји обухватају подршку програмима за инвестиције у пољопривреди за 

унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета и то: 

1) за нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa примарну пољопривредну производњу; 

2) за опремање објеката намењених сточарској производњи;  

3) у сточарску производњу којима се штити животна средина и добробит домаћих 

животиња; 

4) у сточарску производњу за набавку квалитетних приплодних грла на домаћем и страном 

тржишту; 

5) за унапређење приноса и квалитета биљних култура. 

 

Члан 3. 

            Подршка програму из члана 2. тачка 1) овог Конкурса, јесу подстицаји за набавку 

нове: 

1) мeхaнизaциje и oпрeмe зa наводњавање;  

2) мeхaнизaциje, oпрeмe и материјала зa зaштиту oд бoлeсти, штeтoчинa, кoрoвa, грaдa, 

ниских и високих тeмпeрaтурa;  

3) oпрeмe зa рибњаке;  

4) oпрeме и прикључних машина за сетву, садњу и бербу;  

5) oпрeмe зa побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему 

сточне хране. 

            Подршка програму из члана 2. тачка 2) овог Конкурса, јесу подстицаји за набавку 

нове опреме за смештај и/или одгој млечних крава, товних јунади, оваца, коза, прасади и 

живине.  

            Подршка програму из члана 2. тачка 3) овог Конкурса, јесу подстицаји за набавку 

нове: 

1) опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију, дистрибуцију чврстог и течног стајњака; 
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2) опреме за шишање оваца; 

3) опреме за орезивање папака код крава. 

              Подстицаји за инвестиције у примарну пољопривредну производњу као подршка 

програму из члана 2. тачка 4) овог Конкурса, јесу подстицаји за набавку квалитетних 

приплодних: 

1) јуница; 

2) оваца и коза; 

3) свиња.  

            Подршка програму из члана 2. тачка 5) овог Конкурса, јесу подстицаји за: 

1) набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору; 

2) изградњу, проширење, реконструкцију или адаптацију (у даљем тексту: изградња) 

хладњача и набавку нове опреме за хладњаче; 

3) набавку нове опреме за утврђивање квалитета житарица и индустријског биља;  

4) набавку нове опреме и машина за припрему производа за тржиште. 

 

Члан 4. 

                Инвестиције за које се одобравају подстицаји из члана 3. овог Конкурса дате су у 

Табели - Подстицаји и прихватљиве инвестиције у примарну пољопривредну производњу 

у 2013. години (у даљем тексту: Табела). 

Табела: Подстицаји и прихватљиве инвестиције у примарну пољопривредну 

производњу у 2013. години 

Ред. број Подстицаји Прихватљиве инвестиције 

1. 
Програм за подршку инвестицијама за набавку нове механизације и опреме за 

примарну пољопривредну производњу 

  

 

 

 

 

1) 

Набавка нове 

механизације и опреме за 

наводњавање  

(1) Системи за наводњавање:                                                  

1.1 Пумпе за наводњавање, 

1.2 Агрегати  за покретање пумпи (дизел, 

бензински и електро погон),  

1.3 Систем за наводњавање  „кап по кап” (цеви 

за довод воде; разводне цеви; спојнице; капајући 

окитени-полидрипови; капајуће траке -само за  

јагоду, поврће и цвеће; филтери; уређаји  за 
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убризгавање минералних  ђубрива; вентили и  

славине)  

1.4 Систем за наводњавање  вештачком кишом 

(пивот системи, водени топови, тифони и  

распрскивачи) 

(2) Системи за наводњавање у циљу заштите од 

мраза ( разводне цеви, латерале, 

микрораспршивачи, распршивачи; 

распрскивачи, спојнице,филтери, вентили и 

славине) 

2) 

Набавка нове 

механизације, опреме и 

материјала  за заштиту од 

болести, штеточина, 

корова, града, ниских и 

високих темпрература 

(1) Противградна мрежа са носачима,   

(2) Материјали за покривање воћарско-

виноградарских култура и цвећа, у циљу 

заштите од мраза - агротекстил, 

(3)   Материјали за покривање воћарско-

виноградарских култура, поврћа и цвећа, у циљу 

заштите од високих температура - мрежа за 

сенчење,   

(4) Вучене прскалице максималне запремине 2.000 

l,      

(5) Атомизери,               

(6) Ротофрезe, 

(7) Фростбустер горионик (прикључна машина), 

(8) Задимљивачи (фогери).                 

3) 
Набавка нове опреме за 

рибњаке   

(1) Танкови (базени) за транспорт рибе, аератори, 

хранилице, мрежасти алати, оксиметри, уређаји 

за излов рибе и елеватори за рибе. 

4) 

Набавка нових 

прикључних машина и 

опреме за сетву, садњу и 

бербу  

(1) Сејалице, садилице  и  вадилице,     

(2) Механизација за ситњење и скупљање остатака 

после резидбе,                

(3) Тресачи или други берачи воћа,       

(4) Покретне платформе за бербу,     

(5) Елеватори- купилице за утовар извађеног поврћа 
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на њиви,  

(6) Опрема за ситњење, влажење, потапање и 

пастеризацију супстарта за производњу 

печурака,   

(7) Опрема за руковање и паковање засејаног 

супстрата за производњу печурака,   

(8) Машине за руковање сламом и  паковање 

засејаног компоста,     

(9) Машине за пуњење саксија супстратом,  

(10) Машине за прављење супстрата за производњу 

цвећа,   

        (11) Машине за орезивање и  обликовање украсног 

биља. 

  5) 

Набавка нове опреме за 

побољшање организације 

и ефикасности сточарске 

производње и припрему 

сточне хране 

(1) Опрема за мужу (музилице и линијски системи 

за мужу), 

(2) Опрема за хлађење млека (лактофризи),     

(3) Опрема и механизација за припрему и 

дистрибуцију концентроване и кабасте сточне 

хране на газдинству,  као и набавка електричних 

ограда и термо-појилица за пашњачки начин 

држања животиња: 

3.1 Балирке и рол балирке, 

3.2 Самоутоварне приколице за прикупљање, 

превоз и истоварање сена, 

3.3 Елеватори  за утовар бала на приколице, 

3.4 Прикључне тракторске машине за 

уситњавање биљне масе за припрему силаже, 

3.5 Прикључне тракторске косачице, 

3.6 Сакупљачи сена,  

3.7 Микс приколице, 

3.8 Мешаоне за припрему концентроване сточне 

хране, 

3.9 Електричне ограде, 

3.10 Термо појилице за пашњачки начин држања 

животиња  

2. Програм за подршку инвестицијама за опремање објеката  намењених сточарској 
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производњи 

  1) 

Набавка нове опреме за 

смештај и/или одгој 

млечних крава, товних 

јунади, оваца, коза, 

прасади и живине 

(1) Опрема за објекте за смештај млечних крава и 

товних јунади,    

(2) Опрема за објекте за смештај крмача и одгој 

прасади,  

(3) Опрема за објекте за држање и одгој оваца, коза 

и живине. 

3. 
Програм за подршку инвестицијама у сточарску производњу којима се штити 

животна средина и добробит домаћих животиња 

 

1) 

Набавка нове опреме за 

манипулацију, одлагање, 

сепарацију и 

дистрибуцију чврстог и 

течног стајњака  

(1) Скрепери и сепаратори, 

(2) Приколице за дистрибуцију чврстог стајњака,  

(3) Цистерне за  дистрибуцију течног стајњака, 

(4) Телехендлери, предњи и задњи тракторски 

утоваривачи. 

2) 
Набавка нове опреме за 

шишање оваца 
(1) Машинице за шишање оваца 

3) 

Набавка нове опреме за 

орезивање папака код 

крава  

(1) Боксови за орезивање папака, 

(2) Ножеви - леви и десни, 

(3) Клешта, велика и мала, 

(4) Машина за оштрење ножева, 

(5) Брусилице. 

4. 
Програм за подршку инвестицијама у сточарску производњу за набавку квалитетних 

приплодних грла на домаћем и страном тржишту 

 

 

  

  

1) 
Набавка квалитетних 

приплодних јуница 
(1) Јунице, старости од 17 до 27 месеци.  

2) 
Набавка квлалитетних 

приплодних оваца и коза 

        (1) Шиљежице, шиљежани, двиске и двисци  

старости од 6 до 18 месеци. 

3) 
Набавка квалитетних 

приплодних свиња 

(1) Назимице и нерастови старости од 5 до 8 

месеци. 
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5. 
Програм за подршку инвестицијама за унапређење приноса и квалитета биљних 

култура 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

Набавка нових 

пластеника и опреме за 

производњу у 

заштићеном простору  

(1) Конструкције за пластенике (алуминијумске, 

поцинковане челичне,  челичне и пластичне), 

(2) Вишегодишње, вишеслојне фолије за  

покривање објеката заштићених  простора, 

(3) Фолије за сенчење и спречавање губитака 

топлоте   изузимајући малч фолије,  

(4) Мреже за сенчење објекта, 

(5) Опрема за вентилацију, хлађење  и/ или  грејање 

простора (центрифугални или аксиални 

вентилатори, измењивачи  топлоте, компресори, 

кондензатори, вентили, котлови/горионици и 

пумпе за  циркулацију ваздуха),                                                                

(6) Системи за наводњавање са могућношћу 

ђубрења и влажење простора  

микроорошавањем  (разводне цеви,  латерале, 

микрораспршивачи,     распршивачи, 

распрскивачи, спојнице, филтери, вентили и 

славине),                                              

(7) Опрема за испитивање параметара затвореног 

простора: 

7.1 Инструменти за мерење нивоа угљен-

диоксида у затвореном простору, 

7.2 Инструменти за мерење температуре, и 

влажности  земљишта, супстрата и ваздуха,  

7.3 Инструменти за мерење 

електропроводљивости воде и хранљивог 

раствора (ЕС метри), 

7.4 Инструменти за мерење киселости земљишта 

и супстрата  (рН метри), 

2) 

Изградња хладњача 

и/или набавка нове 

опреме за хладњаче 

(1) Трошкови изградње, проширења, 

реконструкције и/или адаптације хладњача, 

       (2) Набавка нове опреме за хладњаче: 

       2.1 Компресори, 

       2.2 Испаривачи, 

       2.3 Кондензатори, 
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       2.4 Панели са металном конструкцијом, 

       2.5 Врата за коморе. 

3) 

Набавка нове опреме за 

утврђивање квалитета 

житарица и 

индустријског биља 

(1) Силосни термометри, 

(2) Силосни фини аспиратори, 

(3) Силосни груби аспиратори, 

(4) Апарати за одређивање микотоксина, 

(5) Уређаји за  хлађење житарица и уљарица,  

(6) НИРС анализатори за протеине са 

калибрацијом, 

(7) Уређаји за одређивање број падања, 

(8) Уређаји  за одређивање садржаја и структуре 

примеса. 

  4) 

Набавка нове опреме и 

машина за припрему 

производа за тржиште  

(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,                                                                                       

(10) Машине за паковање садница,     

      (11) Машине за везивање резаног  цвећа.      

 

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА 

 

Члан 5. 

 Право учешћа на Конкурсу има:  
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1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,  

2) предузетник и  

3) правнo лице. 

 

              Лице из става 1. овог члана има право учешћа на Конкурсу ако је уписано у 

Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о упису у регистар 

пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус 

пољопривредног газдинства (,,Службени гласник РС”, бр. 17/13; у даљем тексту: Регистар) 

и налази се у активном статусу. 

 

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ  

 

 

Члан 6. 

 

             Право на коришћење подстицаја има лице из члана 5. Конкурса ако: 

1) је реализовало инвестиције за које су одoбрена подстицајна средства на основу 

прописа којима се уређују мере за подршку руралном развоју у 2012. години; 

2) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном 

за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и 

кредита, почев од дана подношења пријаве;  

3) за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, 

подстицаји, донације) односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за 

коришћење подстицаја по неком другом основу. 

 

Члан 7. 

            Поред услова из члана 6. овог Конкурса, право на коришћење подстицаја има 

подносилац пријаве: 

 

          1)  правно лице односно предузетник, осим средње школе и јавног складишта за 

пољопривредне производе: 

(1) ако је према подацима из финансијског извештаја поднетим за 2012. годину, разврстан 

у мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређују рачуноводство и 

ревизија, 

(2) ако у структури власништва има мање од 25% учешћа јавног капитала. 

         
           2) привредно друштво, пољопривредна односно земљорадничка задруга и 

предузетник: 

 - ако је уписан у Регистар привредних субјеката и налази се у активном статусу. 

 

          3)  средња школа: 

(1) ако се налази у акту о мрежи средњих школа у складу са законом и  
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(2) ако има решење о верификацији министарства надлежног за послове образовања за 

образовни профил у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране. 

  

Члан 8. 

           Поред услова из члана 6. и члана 7. став 1. тачка 1) и 2) овог Конкурса, подносилац 

пријаве – пољопривредна односно земљорадничка задруга има право на коришћење 

подстицаја ако су најмање десет чланова задруге у Регистру уписани у својству носиоца  

комерцијалних пољопривредних газдинстава у активном статусу. 

 

Члан 9. 

         Поред услова из члана 5. - 8. овог Конкурса, подносилац пријаве остварује право: 

1) на подстицаје из члана 3. став 1. тачка 5) и члана 3. став 2, 3. и 4. овог Конкурса: 

         (1) ако у Регистру пољопривредних газдинстава има пријављен одговарајући сточни 

фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају), 

         (2) ако има одговарајућу животињу обележену и регистровану у складу са законом 

којим се уређује ветеринарство. 

2) на подстицаје из члана 3. став 1. тачка 5), члана 3. став 2, члана 3. став 3. тачка 2) и  

3) и члана 3. став 4. овог Конкурса: 

         - ако има до 100 млечних крава, до 500 млечних коза, до 100 крава товних раса, 

односно раса комбинованих особина, до 200 товних јунади, до 500 оваца, до 100 

приплодних крмача или до 10.000 јединки живине по турнусу. 

3) на подстицаје из члана 3. став 4. овог Конкурса, ако: 

(1) је власник животиње која је предмет пријаве или је власник животиње члан 

његовог породичног пољопривредног газдинства;  

(2) квалитетну приплодну јуницу која је предмет пријаве користи за даљу 

репродукцију на свом пољопривредном газдинству четири године од дана набавке; 

(3) квалитетну приплодну овцу и козу која је предмет пријаве користи за даљу 

репродукцију на свом пољопривредном газдинству две године од дана набавке; 

(4) квалитетну приплодну свињу која је предмет пријаве користи за даљу 

репродукцију на свом пољопривредном газдинству три године од дана набавке. 

4) на подстицаје из члана 3. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 3. став 5. тачка 1) и 4) овог 

Конкурса: 

          (1) ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано пољопривредно 

земљиште под производњом биљних култура из члана 1. став 2. тачка 1) овог Конкурса; 
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          (2) ако је предмет инвестиције везан за производњу одговарајуће врсте биљних 

култура из члана 1. став 2. тачка 1) овог Конкурса, на пољопривредном земљишту из 

подтачке (1) ове тачке. 

5) на подстицаје из члана 3. став 1. тач. 1), 2) и 4) и члана 3. став 5. тачка 4) овог 

Конкурса: 

- ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано пољопривредно земљиште под 

производњом биљних култура из члана 1. став 2. тачка 1) овог Конкурса површине до 50 

ha. 

6) на подстицаје из члана 3. став 5. тачка 1) овог Конкурса:  

- ако заштићени простор покрива површину од 250 m² до 10.000 m² пољопривредног 

земљишта под производњом биљних култура из члана 1. став 2. тачка 1) овог Конкурса.  

7) на подстицаје из члана 3. став 5. тачка 2) овог Конкурса: 

           (1) ако су катастарске парцелe и објекат који су предмет пријаве, у власништву 

подносиоца или ако на њима има право закупа, односно коришћења на основу закљученог 

уговора са закуподавцем физичким лицем или министарством надлежним за послове 

пољопривреде на период закупа односно коришћења од најмање осам година од дана 

подношења пријаве, као и ако на овим непокретностима нема уписаних других терета; 

          (2) ако је правно лице или предузетник који са даном подношења пријаве има 

регистровану претежну или једну од делатности везану за инвестицију која је предмет 

пријаве, односно делатност хладњаче за биљну културу из члана 1. став 2. тачка 1) овог 

Конкурса; 

         (3) ако је капацитет расхладних комора запремине до 10.000 м
3
; 

8) на подстицаје из члана 3. став 5. тачка 3) овог Конкурса: 

         (1)  ако је правно лице које је као јавно складиште за пољопривредне производе 

уписано у Регистар јавних складишта за пољопривредне производе у складу са законом 

којим се уређују јавна складишта; 

         (2)  aко за складишни простор који је предмет пријаве поседује дозволу за рад јавног 

складишта за складиштење пољопривредних производа за 2013. годину. 

 

Члан 10. 

              Подстицаји се остварују за један или више подстицаја, односно инвестиција из 

Табеле, осим подстицаја из члана 3. став 5. тачка 2) овог Конкурса код којих се може 

остварити право само за ову врсту подстицаја. 

 



 

12 

 

Члан 11. 

              Подстицаји се остварују: 

1) ако се за све врсте подстицаја, односно инвестиција из Табеле, за које подносилац 

пријаве има право у складу са овим Конкурсом, поднесе једна пријава за 2013. годину;  

2) ако је инвестиција из Табеле реализована у периоду од 1. јануара до 1. новембра 2013. 

године; 

3) ако је износ појединачног рачуна већи од 50.000 динара и ако је на рачуну износ за 

сваку појединачну инвестицију из Табеле већи од 50.000 динара. 

 

НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ 

 

Члан 12. 

 Подстицајима се не надокнађују:  

1) порези укључујући 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 слично;  

4) трошкови премера и геодетских снимања; 

5) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови; 

6) трошкови куповине односно закупа земљишта;  

7) трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала; 

8) допринос у натури (сопствени рад и материјал подносиоца пријаве); 

9) трошкови по основу уговора са надзорним органом; 

10)  трошкови који не одговарају предрачуну радова из пројекта, нереалне количине 

материјала, накнадни и непредвиђени трошкови радова или трошкови који, по оцени 

стручних лица ангажованих од стране Управе за аграрна плаћања нису неопходни за 

нормално функционисање објекта; 

11)  набавка инвестиције из Табеле путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на 

други начин који представља неки вид гашења обавезе путем пребијања дугова. 
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ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 

 

Члан 13. 

                   Испуњеност прописаних услова, врши Управа, у складу са законом којим се 

уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју. 

                  Пријаву поднету од стране лица које по Конкурсу нема право да поднесе 

пријаву, неуредну (преурањену, неблаговремену, непотпуну, непотписану односно 

неоверену, неразумљиву и пријаву која садржи друге формалне недостатке), пријаву 

послату факсом или електронском поштом, као и сваку наредну пријаву истог 

подносиоца, Управа одбацује без даљег разматрања. 

 

Члaн 14. 

 Подстицаји сe исплaћуjу на основу решења Управе, по редоследу подношења 

пријава, а дo изнoсa утврђеног у складу са уредбом којом се одређује расподела 

подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2013. години. 

 Ако је више пријава поднето у исто време, редослед исплате подстицаја одређује се 

према времену пријема пријава у Управи. 

 

Члaн 15. 

 Пoднoсилац пријаве коме је донето решење из члана 14. став 1. овог Конкурса, 

остварује право на подстицаје у висини од 40% од вредности реализоване и у потпуности 

исплаћене инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, 

односно у висини од  55% ако подносилац пријаве 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“ број 29/13). 

 Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу пријаве је  2.000.000 динара за 

све врсте подстицаја, односно инвестиција из Табеле осим  за подстицаје из члана 3. став 5. 

тачка 2) овог Конкурса, за које износи  5.000.000 динара. 

 

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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Члaн 16. 

             Лице из члана 5. Конкурса обавезно доставља следећу општу документацију: 

1) Читко попуњен образац пријаве који је саставни део овог Конкурса са потписом 

односно овером подносиоца; 

2) Рачун за предметну инвестицију из Табеле, издат у периоду од 01.01. до 01.11.2013. 

године закључно, који гласи на подносиоца пријаве; 

3)  Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава 

или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско 

или плаћање картицом може се доставити само фискални исечак; 

4) Отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је према важећим прописима 

утврђена обавеза издавања отпремнице; 

5) Гарантни лист за извршену набавку предметне опреме, машина и механизације за коју 

је утврђена обавеза издавања гарантног листа односно изјаву добављача да иста не 

подлеже обавези издавања гарантног листа; 

6) Царинску декларацију – уколико је подносилац пријаве извршио увоз предмета 

инвестиције; 

7) Потписан односно оверен образац изјаве подносиоца пријаве којом под кривичном, 

материјалном и другом одговорношћу потврђује да у тренутку подношења пријаве нема 

евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за 

послове пољопривреде по основу остварених подстицаја, субвенција и кредита, као и да за 

исту инвестицију није користио подстицаје по неком другом основу односно да иста 

инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја по неком другом 

основу. 

 

Члaн 17. 

              Поред документације из члана 16. Конкурса, подносилац пријаве - правно лице и 

предузетник, осим средње школе и јавног складишта за пољопривредне производе 

обавезно доставља и: 

 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно надлежног суда, не старији 

од шест месеци од дана објављивања Конкурса; 

2.  Оснивачки акт; 

3. Обавештење односно решење о разврставању у мало и средње правно лице, у 

складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, према подацима из 

финансијског извештаја. 
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           Члaн 18. 

             Поред документације из члана 16. Конкурса, подносилац пријаве - средња школа 

обавезно доставља и решење о верификацији министарства надлежног за послове 

образовања за образовни профил у подручју рада пољопривреда, производња и прерада 

хране.  

             Поред документације из члана 16. и члана 17. Конкурса, подносилац пријаве -  

пољопривредна односно земљорадничка задруга обавезно доставља и читко попуњен и 

оверен образац - Табела чланова задруге,  који је саставни део овог Конкурса, са 

подацима о најмање десет чланова задруге уписаних у Регистру у својству носиоца 

комерцијалних пољопривредних газдинстава у активном статусу. 

 

 

ПОСЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 
Члaн 19. 

                 Поред обавезне опште документације из члана 16. – 18. Конкурса, лице из члана 

5. Конкурса обавезно доставља и посебну документацију: 

1) за подстицаје из члана 3. став 4. Конкурса: 

(1) Извод из главне матичне евиденције стоке за квалитетна приплодна грла која су 

предмет пријаве, оверен од стране одгајивачке организације; 

(2) Уверење о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла које је 

предмет пријаве; 

(3) Уверење о здравственом стању животиња које су предмет пријаве, оверено од 

надлежног ветеринерског инспектора. 

             2)  за подстицаје из члана 3. став 4. тачка 2) и 3) Конкурса: 

(1) Потврду о обележавању и регистрацији свиња, оваца односно коза које су предмет 

пријаве, у складу са законом којим се уређује ветеринарство. 

  3)  за подстицаје из члана 3. став 5. тачка 2) Конкурса: 

(1) Главни пројекат у складу са законом којим се уређује планирање и изградња; 

(2) Употребну дозволу. 

             4) за подстицаје из члана 3. став 5. тачка 2) Конкурса који се односе на 

изградњу хладњаче: 

(1) Копију плана и извод из катастра непокретности (препис листа непокретности 

односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт), односно извод из 
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земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности, за све катастарске 

парцеле које су предмет пријаве; 

(2) Ако подносилац пријаве није власник предметних парцела поред документације из 

подтачке (1) ове тачке, доставља и Уговор о закупу или уступању на коришћење 

предметних парцела закључен са закуподавцем физичким лицем или министарством 

надлежним за послове пољопривреде са роком важења од најмање осам година од дана 

подношења пријаве. Овај уговор мора бити уписан у катастар непокретности, односно 

документ из подтачке (1) ове тачке. 

(3) Грађевинска књига односно друга прописана евиденција у складу са законом којим се 

уређује планирање и изградња; 

(4) Уговор са овлашћеним извођачем радова. 

            5) за подстицаје из члана 3. став 5. тачка 3) овог Конкурса: 

(1)  Дозволу за рад јавног складишта за складиштење пољопривредних производа за 2013. 

годину за складишни простор који је предмет пријаве.  

 

 
Члaн 20. 

           Сва обавезна документа морају да гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у 

оригиналу или овереној копији. 

          Управа задржава право да затражи и додатну документацију.  

           Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране 

овлашћеног судског тумача. 

           Конкурсна документација се не враћа. 

 

 
РЕГУЛИСАЊЕ ПРАВА И ОБАВЕЗА КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА И ИСПЛАТА 

ПОДСТИЦАЈА 

 

Члaн 21. 

           Права и обавезе корисника подстицаја у вези са коришћењем  односно враћањем 

подстицаја као и исплата подстицаја утврђују се у складу са законом којим се уређују 

подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.  
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Члaн 22. 

              Подстицаји се исплаћују на наменски рачун корисника подстицаја отворен код 

пословне банке и уписан у Регистар и то до износа финансијских средстава утврђеног 

уредбом којом се одређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. 

Члан 23. 

                Корисник којем су одобрена средства за подстицаје из члана 3.став 4. овог 

Конкурса ослобађа се обавезе повраћаја средстава у случају неиспуњења обавеза из члана 

9. став 1. тачка 3) подтачка (2), (3) и (4) овог Конкурса, ако у року од 15 дана од дана 

угинућа или принудног клања, Управи за аграрна плаћања достави доказ издат од 

надлежне ветеринарске службе. 

 

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ  

 

Члан 24. 

            Образац пријаве са обавезном документацијом подноси се у року од 01.11. до 

15.11.2013. године, у затвореним ковертама са назнаком пошиљаоца – подносиоца 

пријаве (име, презиме, адреса) и назнаком : „Не отварати – Конкурс о условима и 

начину коришћења подстицаја за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну 

производњу у 2013 години“, лично или препорученом поштом, на адресу Управа за 

аграрна плаћања, Ул. Хајдук Вељкова 4 - 6, 15000 Шабац. 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Члан 25. 

Конкурс се објављује у Службеном гласнику Републике Србије и у скраћеној 

верзији у једним дневним новинама које покривају територију Републике Србије.  

Потпуни текст Конкурса са прилозима објављује се и на званичним интернет 

страницама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

http://www.mpt.gov.rs и Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs. 

 Информације у вези расписаног Конкурса су доступне на телефон Инфо-центра 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-

61, сваког радног дана од 8:30 до 16:30 часова, као и на званичној интернет страници 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.mpt.gov.rs . 

http://www.mpt.gov.rs/
http://www.mpt.gov.rs/
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Република Србија 

Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде 

Управа за аграрна плаћања 

 

ОБРАЗАЦ КОНКУРСНЕ ПРИЈАВЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА 

ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРИМАРНУ ПОЉОПРИВРЕДНУ 

ПРОИЗВОДЊУ У 2013. ГОДИНИ 

 

 

 

Шабац, 2013.
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I 

Подаци о подносиоцу пријаве 

Категорија подносиоца пријаве 

(заокружити) 

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства,  

2)   предузетник  

3)   правнo лице: 

(1) привредно друштво 

(2) пољопривредна односно земљорадничка задруга 

(3) средња школа 

(4) јавно складиште за пољопривредне производе 

(5) друго правно лице 

 

Име и презиме / назив подносиоца пријаве  

БПГ                         

 

ЈМБГ подносиоца пријаве односно 

носиоца пољопривредног газдинства 
             

 

Име и презиме носиоца  пољопривредног 

газдинства *  

Матични број *  

ПИБ *  

Адреса (улица, кућни број, поштански 

број и назив места, општина) подносиоца 

пријаве 

 

 

Телефон/факс 
 

Редни број и назив програма из Табеле - 

Подстицаји и прихватљиве инвестиције у 

примарну пољопривредну производњу у 

2013. години (члан 4. Конкурса) 

 

Редни број и назив подстицаја из Табеле - 

Подстицаји и прихватљиве инвестиције у 

примарну пољопривредну производњу у 

2013. гфдини (члан 4. Конкурса) 

 

Редни број и назив инвестиције из Табеле 

- Подстицаји и прихватљиве инвестиције 

у примарну пољопривредну производњу у 

2013. години (члан 4. Конкурса) 

 

* попуњава само правно лице и предузетник 



 

20 

 

I I 

Спецификација прихватљивих трошкова инвестиције на које се односи пријава 

Бр. 

Ставке за које се 

подноси пријава 

Број и датум 

издавања 

рачуна на којем 

се ставке налазе 

Добављач (назив и 

седиште издаваоца 

рачуна) 

 

Назив и број документа 

којим је извршено 

плаћање 

Износ у РСД 

без ПДВ 

1 
 

 
    

2 
 

 
    

3 
 

 
    

4 
 

 
    

5 
 

 
    

6 
 

 
    

7 
 

 
    

8 
 

 
    

9 
 

 
    

10 
 

 
    

Укупно: 
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I I I 

Изјава подносиоца пријаве 
 

И  З  Ј  А  В  А 

            Овим потврђујем под пуном моралном, материјалном, кривичном и сваком другом 

одговорношћу, да подносилац ове пријаве сходно Конкурсу о условима и начину 

коришћења  подстицаја подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу у 

2013. години: 

- нема нереализованих инвестиција за које су евентуално одобрена подстицајна средства на 

основу прописа којима се уређују мере за подршку руралном развоју у 2012. години; 

- нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за 

послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита, 

почев од дана подношења пријаве;  

- за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, 

подстицаји, донације) односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за 

коришћење подстицаја по неком другом основу. 

 

IV 

Потпис односно овера подносиоца пријаве 
  

   Под пуном моралном, материјалном, кривичном и сваком другом 

одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања обрасца исти пажљиво 

прочитао и разумео, као и да су сви наведени подаци тачни. 

 

У_________________, ___________године.  

 

Име и презиме подносиоца:________________________________(попунити читко 

штампаним словима) 

Својеручни потпис односно овера подносиоца пријаве:____________________________ 
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Прилог: ТАБЕЛА ЧЛАНОВА ЗАДРУГЕ 
(обавезно се подноси уз образац пријаве само када је подносилац пољопривредна односно земљорадничка задруга) 

 

Назив и седиште задруге:_____________________________ 

Редни 

број 

Име и презиме члана 

задруге 
Датум рођења 

Број пољопривредног 

газдинства 
Пол Адреса становања Потпис  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

Овера подносиоца пријаве:_________________________________________
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