
 

 

                                                                                            

  На основу члана 34. став 6. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, број 10/13),  

 

  Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси 

 
ПРАВИЛНИК 

О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРИМАРНУ 

 ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ 

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 62/13 од 16. јулa 2013. године) 

 

Члан 1. 

  Овим правилником ближe се прoписуjу врсте подстицајa за 

подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу (у даљем 

тексту: подстицаји), услoви, нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, кao и 

мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику и по појединој врсти мере. 

  Примарна пољопривредна производња, у смислу овог правилника, 

јесте: производња биљних култура (житарица, индустријског, ароматичног и 

лековитог биља, поврћа, воћа, грожђа и цвећа); коришћење земљишних парцела 

за друге намене (за рибњаке); складиштење житарица и индустријског биља; 

сточарска производња (производња млека - крављег и козијег) и производња 

меса - тов јунади, тов у систему „крава-теле”, производња прасади за тов и одгој 

оваца и живине ради производње меса. 

 

Члан 2. 

 Подстицаји обухватају подршку програмима за инвестиције у 

пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, 

и то:  

 1) програму за подршку инвестицијама за нaбaвку нове 

мeхaнизaциje и oпрeмe зa примарну пољопривредну производњу; 

2) програму за подршку инвестицијама за опремање објеката  

намењених сточарској производњи; 

3) програму за подршку инвестицијама у сточарску производњу 

којима се штити животна средина и добробит домаћих животиња; 

4) програму за подршку инвестицијама у сточарску производњу за 

набавку квалитетних приплодних грла на домаћем и страном тржишту; 

5) програму за подршку инвестицијама за унапређење приноса и 

квалитета биљних култура. 

 

Члан 3. 

 Подршка програму из члана 2. тачка 1) овог правилника, 

обезбеђује се давањем подстицаја за: 

 1) нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa наводњавање;  

 2) нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa зaштиту oд бoлeсти, 

штeтoчинa, кoрoвa, грaдa, ниских и високих тeмпeрaтурa;  

 3) нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке;  

 4) нaбaвку нових прикључних машина за сетву, садњу и бербу;  

 5) нaбaвку нове oпрeмe зa побољшање организације и 

ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране. 

 Подршка програму из члана 2. тачка 2) овог правилника, јесу 

подстицаји за набавку нове опреме за смештај и/или одгој млечних крава, 

товних јунади, оваца, коза, прасади и живине.  
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  Подршка програму из члана 2. тачка 3) овог правилника, јесу 

подстицаји за: 

  1) набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију, 

дистрибуцију чврстог и течног стајњака; 

  2) набавку нове опреме за шишање оваца; 

  3) набавку нове опреме за орезивање папака код крава. 

  Подстицаји за инвестиције у примарну пољопривредну 

производњу као подршка програму из члана 2. тачка 4) овог правилника, јесу 

подстицаји за: 

1) набавку квалитетних приплодних јуница; 

2) набавку квалитетних приплодних оваца и коза; 

3) набавку квалитетних приплодних свиња.  

  Подршка програму из члана 2. тачка 5) овог правилника, 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; 

  3) набавку нове опреме за утврђивање квалитета житарица и 

индустријског биља;  

  4) набавку нове опреме за припрему производа за тржиште. 

 

Члан 4. 

  Инвестиције за које се одобравају подстицаји из члана 3. овог 

правилника дате су у Табели - Подстицаји и прихватљиве инвестиције у 

примарну пољопривредну производњу (у даљем тексту: Табела). 

 

Подстицаји и прихватљиве инвестиције у примарну  

пољопривредну производњу 

Ред. 

Број 
Врста програма и подстицаја Спецификација прихватљивих инвестиција 

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:                                                 

- пумпа за наводњавање,                                             

- агрегат за покретање пумпи (дизел, безински и 

електро погон),                                                                                           

- систем 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) и 

вештачком кишом - пивот системи и тифони, 

(2) Системи за наводњавање у циљу заштите од 

мраза, разводне цеви, латерале, 

микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, 

спојнице, филтери, вентили и славине. 
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  2) 

Набавка нове 

механизације и опреме 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) Вучене прскалице максималне запремине 2.000 l;      

(4) Атомизери,               

(5) Ротофрезe, 

(6) Фростбустер горионик (прикључна машина).                  

  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 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 

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. 

2. 
Програм за подршку инвестицијама за опремање објеката  намењених сточарској 

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. 
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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  дисрибуцију течног стајњака, 

(4) Телехендлери. 

  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) Брусилица. 

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. 

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 објекте заштићених простора 

покривених пластиком (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, котао/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) Инструменти за мерење нивоа угљен диоксида,  

темпeратуре, влажности ваздуха, супстрата и 

хранива (ЕС метри), као и киселости земљишта и 

супстрата (рН метри). 
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  2) Изградња хладњача 
 Трошкови изградње, проширења, реконструкције и/или 

адаптације хладњача. 

  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,                                             

НИТ анализатори за протеине са калибрацијом, 

(6) Уређаји за број падања са лабораторијским 

млином, 

(7) Уређај за одређивање садржаја примеса. 

  4) 

Набавка нове опреме 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.         

 

 

Члан 5. 

  Услови за остваривање права на подстицаје од стране правнoг 

лица, предузетника и физичког лица - носиоца комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства, поред услова прописаних законом којим се уређују 

подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, су: 

   1) да је инвeстициjа, одобрена на oснoву прoписa кojимa сe 

урeђуjу мeрe зa пoдршку рурaлнoм рaзвojу, рeaлизoвaна у претходној гoдини; 

  2) да је достављен бизнис план који, између осталог, садржи 

показатеље о економској одрживости пољопривредног газдинства после 

реализације инвестиције из Табеле, осим за подстицаје из члана 3. став 3. тачка 

1) овог правилника.  

  Поред услова из става 1. овог члана, услови за остваривање права 

на подстицаје су за:  

  1) привредно друштво, осим привредног друштва које је као јавно 

складиште за пољопривредне производе уписано у Регистар јавних складишта, у 

складу са законом којим се уређују јавна складишта за пољопривредне 

производе, да: 

  (1) је разврстано у мало или средње правно лице, у складу са 

законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, 

  (2) у структури власништва има мање од 25% учешћа државног 

капитала; 

  2) средњу школу - да се налази у акту о мрежи средњих школа у 

складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања и да 

има решење о верификацији министарства надлежног за послове образовања за 

образовни профил у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране. 
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Члан 6. 

  Лице које испуњава услове из члана 5. овог правилника, право на 

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

став 4. овог правилника остварује ако има животињу обележену и регистровану 

у Централној бази података о обележавању животиња, у складу са законом 

којим се уређује ветеринарство. 

  Лице из става 1. овог члана, осим лица које подноси пријаву за 

остваривање права на подстицаје (у даљем тексту: пријава) из члана 3. став 3. 

тачка 1) овог правилника, право на подстицаје остварује ако има до 100 млечних 

крава, до 500 млечних коза, до 100 крава товних раса, односно раса 

комбинованих способности, до 200 товних јунади, до 500 оваца, до 100 

приплодних крмача или до 10.000 јединки живине по турнусу. 

  Лице које подноси пријаву за подстицаје из члана 3. став 4. овог 

правилника, поред услова из ст. 1. и 2. овог члана, право на подстицаје остварује 

ако је: 

  1) власник животиње за коју је поднело пријаву или је власник 

животиње члан његовог породичног пољопривредног газдинства; 

  2) квалитетну приплодну јуницу набавило да би је користило за 

даљу репродукцију на свом пољопривредном газдинству четири године од дана 

набавке;  

  3) квалитетну приплодну овцу и козу набавило да би је користило 

за даљу репродукцију на свом пољопривредном газдинству две године од дана 

набавке;  

  4) квалитетну приплодну свињу набавило да би је користило за 

даљу репродукцију на свом пољопривредном газдинству три године од дана 

набавке. 

 

Члан 7. 

  Лице које испуњава услове из члана 5. овог правилника, право на 

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

правилника остварује ако има уписано пољопривредно земљиште у Регистар 

пољопривредних газдинстава, у складу са законом којим се уређује 

пољопривреда. 

  Лице које подноси пријаву за постицаје из члана 3. став 1. тач. 1), 

2) и 4) и члана 3. став 5. тачка 4) овог правилника право на подстицаје остварује 

ако до 50 ha пољопривредног земљишта из става 1. овог члана користи за 

производњу биљних култура.  

  Лице које подноси пријаву за постицаје из члана 3. став 5. тачка 1) 

овог правилника, право на подстицаје остварује ако конструкцијом за 

пластенике покрије површину од 250 m² до 10.000 m² пољопривредног 

земљишта из става 1. овог члана. 

   

Члан 8. 

  Лице које испуњава услове из члана 5. овог правилника право на 

подстицаје из члана 3. став 5. тачка 2) овог правилника остварује ако изграђује 

хладњачу капацитета до 5.000 t.  
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Члан 9. 

 Подстицаје из члана 3. став 5. тачка 3) овог правилника  остварује 

само правно лице које испуњава услове из члана 5. став 1. овог правилника 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. 

 

Члан 10.  

 Подстицаји се остварују за један или више подстицаја, односно 

инвестиција из Табеле, осим за изградњу хладњача када се подстицаји остварују 

само за ту врсту подстицаја.  
 

Члан 11. 

  Подстицаји се остварују ако се за све врсте подстицаја, односно 

инвестиција из Табеле, за које подносилац пријаве има право у складу са овим 

правилником, поднесе једна пријава за текућу годину, као и ако је: 

 1) инвестиција из Табеле реализована у периоду од 1. јануара и до 

1. новембра текуће године;  

 2) износ појединачног рачуна за инвестицију из Табеле већи од 

50.000 динара. 

  

Члан 12. 

  Подстицаји се остварују на основу конкурса које расписује 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна 

плаћања (у даљем тексту: Управа). 

  Конкурс из става 1. овог члана садржи услове за остваривање 

права на подстицаје, документацију коју је потребно поднети, критеријуме за 

рангирање, рок за подношење пријаве и друге потребне информације. 

   

Члан 13. 

  Испуњеност прописаних услова, формирање рaнг листе и 

доношење акта којим се утврђује листа подносилаца пријаве који испуњавају 

прописане услове врши Управа, у складу са законом којим се уређују 

подстицаји у пољопривреди и руралном развоју. 

  Aкo двa или вишe пoднoсиoцa пријаве имajу исти брoj бoдoвa, 

приликoм утврђивaњa рaнг листe прeднoст имa пoднoсилaц пријаве кojи je 

рaниje пoднeo пријаву. 

 

Члaн 14. 

  Подстицаји сe исплaћуjу на основу решења Управе, редоследом 

који је утврђен актом из члана 13. став 1. овог правилника, а дo изнoсa 

утврђеног у складу са пoсeбним aктoм Влaде.  

 

Члaн 15. 

  Пoднoсилац пријаве, укључујући и оног са подручја са отежаним 

условима рада у пољопривреди, коме је донето решење из члана 14. овог 

правилника остварује право на подстицаје у висини која се утврђује у складу са 

законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју. 

  Највиши износ подстицаја за све врсте подстицаја, односно 

инвестиције из Табеле је до 2.000.000 динара, осим  за подстицаје из члана 3. 

став 5. тачка 2) овог правилника за које је до 5.000.000 динара. 
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Члан 16. 

  Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

Број: 110-00-100/2013-09 МИНИСТАР 

У Београду, 11. јула 2013. године  

 Горан Кнежевић 
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