На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14,
103/15 и 101/16),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОДСТИЦАЈИМА ПРОГРАМИМА ЗА ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ДОХОТКА И
УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА КРОЗ
ПОДРШКУ МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА
- Објављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 29/17 од 24. марта 2017. године -

Члан 1.
Овим правилником ближe се прoписуjу врсте подстицаја
програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у
руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, услoви,
нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, образац пријаве на конкурс за
oствaривaње прaвa нa пoдстицaje, као и мaксимaлни изнoс пoдстицaja пo
кoриснику.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће
значење:
1) добављач јесте правно лице или предузетник које подносиоцу
пријаве на конкурс издаје предрачун, односно понуду за набавку предмета
инвестиције који се односи на опрему и механизацију;
2) повезана лица јесу носилац и чланови породичног
пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници
у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим
степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац
и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица
која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;
3) предрачун јесте профактура, предуговор, понуда или друга
врста предрачуна која садржи: пословно име произвођача, односно власника (у
случају набавке квалитетних приплодних грла и/или селекционисаних
пчелињих матица) предметне инвестиције; годину производње, односно старост
животиња; тип, односно модел машина и опреме; укупну вредност предмета
инвестиције; износ пореза на додату вредност; начин и рок испоруке као и друге
податке који се односе на набавку предмета инвестиције;
4) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за
набавку предмета инвестиције, осим прибављања предрачуна, и то: закључење
купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу,
преузимање робе, исплата цене у потпуности, као и стављање инвестиције у
функцију у складу са наменом;
5) члан уже породице јесте брачни друг, дете рођено у браку и
ван брака, усвојено дете и пасторак.
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Члан 3.
Подстицаји обухватају подршку програмима за диверсификацију
дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку
младим пољопривредницима, и то:
1) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и
унапређење примарне биљне производње и припреме пољопривредних
производа за тржиште на пољопривредним газдинствима младих
пољопривредника;
2) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и
унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима
младих пољопривредника;
3) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и
унапређење прераде млека, поврћа и воћа на пољопривредним газдинствима
младих пољопривредника.
Члан 4.
Подстицаји из члана 3. овог правилника дати су у Прилогу 1 Подстицаји за инвестиције у оквиру програма који се односе на
диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним
подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 1).
Члан 5.
Подстицајима се не надокнађују:
1) порези, укључујући и порез на додату вредност;
2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и
накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;
3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;
4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;
5) куповина половне опреме, механизације и материјала;
6) допринос у натури (сопствени рад и материјал подносиоца
пријаве);
7) набавка предметне инвестиције из Прилога 1 овог правилника
путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који
представља неки облик гашења обавезе путем пребијања дугова.
Члан 6.
Право на подстицаје из члана 3. овог правилника, у складу са
законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју има:
1) физичко лице - носилац комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства, и
2) предузетник.
Лице из става 1. тачка 1) овог члана има право на подстицаје из
члана 3. тач. 1) и 2) овог правилника.
Лице из става 1. тачка 2) овог члана има право подстицаје из
члана 3. тачка 3) овог правилника.
Члан 7.
Лице из члана 6. овог правилника остварује право на подстицаје,
ако:
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1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се
у активном статусу;
2) на дан подношења пријаве на конкурс има навршених 18 година
живота, а највише 40 година живота;
3) нема нереализованих инвестиција за које су му одoбрена
подстицајна средства на основу закона којим се уређују подстицаји у
пољопривреди и руралном развоју;
4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према
министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније
остварених подстицаја, субвенција и кредита;
5) за инвестицију, за коју подноси пријаву на конкурс, не користи
подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно
ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја,
осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна
подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
6) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;
7) нема својство повезаног лица са добављачем односно
власником.
Лице из члана 6. став 1. тачка 2) овог правилника остварује право
на подстицаје, ако поред услова из става 1. овог члана испуњава и следеће
услове:
1) да је регистровано код Агенције за привредне регистре;
2) има у својини, односно у закупу објекат (најмање на период од
пет година рачунајући од календарске године подношења пријаве) у којем се
реализује инвестиција;
3) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или
управна мера забране обављања делатности;
4) није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;
5) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је
престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом
снагом.
Члан 8.
Лице из члана 6. став 1. тачка 2) овог правилника, које испуњава
одговарајуће опште услове, остварује право на подстицаје за инвестиције за
прераду млека ако има решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова,
односно општих и посебних услова хигијене хране (у даљем тексту: решење о
испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова хигијене хране).
Лице из члана 6. став 1. тачка 2) овог правилника, које испуњава
одговарајуће опште услове, остварује право на подстицаје за инвестиције за
прераду поврћа и воћа ако је уписано у Централни регистар објеката у складу са
прописима којима се уређује безбедност хране.
Члан 9.
Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се
подношењем пријаве на конкурс, који расписује Министарство пољопривреде и
заштите животне средине - Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту:
Управа), за сваку календарску годину.
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Конкурс из става 1. овог члана нарочито садржи образац пријаве
на конкурс, услове за остваривање права на подстицаје, документацију,
елементе рангирања, начин утврђивања ранг листе, рок за подношење пријаве
на конкурс, као и другу документацију и остале информације.
Текст конкурса објављује се на званичној интернет страници
министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној
интернет страници Управе.
Члан 10.
Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу - Пријава за
остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на
диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним
подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: пријава на конкурс),
а у року прописаном конкурсом.
Подносилац пријаве на конкурс подноси само једну пријаву за
коришћење подстицаја у календарској години.
Пријава на конкурс подноси се за једну или више инвестиција
датих у Прилогу 1 овог правилника.
Члан 11.
Уверења и потврде које се достављају уз пријаву на конкурс не
могу бити старија од 30 дана од дана подношења.
Сва документа која се достављају уз пријаву на конкурс треба да
гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако
овим правилником није прописано другачије.
Документа на страном језику треба да буду преведена на српски
језик од стране овлашћеног судског преводиоца.
Члaн 12.
Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве доставља:
1) предрачун за набавку инвестиција датих у Прилогу 1 овог
правилника, не старији од 30 дана од дана подношења пријаве;
2) изјаву добављача, односно власника да може извршити
испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 150 дана од дана
издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са подносиоцем
пријаве на конкурс, дату у Прилогу 2 - Изјава добављача односно власника, који
је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;
3) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних
прихода, издато од стране надлежне пореске управе;
4) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних
прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
5) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према
месту пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве на конкурс да за
предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет
другог поступка за коришћење подстицаја;
6) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну
инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције,
подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог
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поступка за коришћење подстицаја - ако подносилац пријаве има пребивалиште,
односно седиште на територији аутономне покрајине;
7) уверење из матичне књиге рођених за подносиоца пријаве на
конкурс;
8) уверење о активном статусу регистрованог пољопривредног
газдинства.
Ако је подносилац пријаве на конкурс лице из члана 6. став 1.
тачка 2) овог правилника, поред документације из става 1. овог члана доставља
и:
1) извод из Регистра привредних субјеката;
2) потврде Агенције за привредне регистре да:
(1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или
управна мера забране обављања делатности,
(2) није регистровано да је осуђивано због привредног преступа,
(3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је
престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом
снагом;
3) доказ да има у својини, односно у закупу објекат у којем се
реализује инвестиција, и то:
(1) извод из катастра непокретности за парцелу на којој се објекат
налази, или
(2) уговор о закупу.
Ако подносилац пријаве на конкурс не достави потребну
документацију из става 1. тач. 3)-8) и става 2. тач. 1), 2) и 3) подтачка (1) овог
члана, Управа по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који
уређује општи управни поступак.
Члан 13.
Ако је подносилац пријаве на конкурс лице из члана 6. став 1.
тачка 2) овог правилника, поред документације из члана 12. овог правилника
доставља и решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова
хигијене хране, односно потврду о упису у Централни регистар објеката.
Ако подносилац пријаве на конкурс не достави потребну
документацију из става 1. овог члана, Управа по службеној дужности од
надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.
Члан 14.
Елементи за рангирање подносилаца пријава на конкурс дати су у
Табели - Елементи за бодовање подносилаца пријава на конкурс у сврху
рангирања.
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Табела - Елементи за бодовање подносилаца пријава на конкурс у сврху
рангирања
Error! Not a valid link.

Члан 15.
Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве, уколико испуњава
одређени елемент рангирања, доставља:
1) доказ о стеченом високом образовању из стручне области
биотехничке науке на студијама првог и другог степена (инжењер
пољопривреде, струковни инжењер пољопривреде, дипл. инжењер
пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер
пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или стручне
области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на
студијама првог и другог степена (инжењер технологије, струковни инжењер
технологије, дипл. инжењер технологије, мастер инжењер технологије,
специјалиста инжењер технологије, специјалиста струк. инжењер технологије)
или научне области ветеринарске науке на студијама првог и другог степена,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету или завршеној средњој стручној
школи у четворогодишњем трајању, пољопривредног, прехрамбеног или
ветеринарског смера;
2) доказ Националне службе за запошљавање о трајању периода
назапослености;
3) доказ о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника;
4) биланс успеха за претходну пословну годину односно за
најмање две претходне пословне године;
5) изјаву о броју чланова уже породице, дату у Прилогу 3 - Изјава
подносиоца пријаве на конкурс о броју чланова уже породице, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 16.
Управа разматра пријаве на конкурс и утврђује испуњеност
услова за доделу подстицаја као и ранг листу подносилаца пријава на конкурс.
Пријаву на конкурс поднету од стране лица које не испуњава
услове у складу са чл. 7. и 8. овог правилника, преурањену и неблаговремену
пријаву, пријаву послату факсом или електронском поштом, пријаву на конкурс
са документацијом која не гласи на подносиоца, као и сваку наредну пријаву на
конкурс истог подносиоца поднету у периоду трајања конкурса, Управа
одбацује без разматрања.
У случају када постоји више подносилаца пријава на конкурс са
истим бројем бодова према елементима за рангирање, предност има подносилац
пријаве на конкурс који је раније поднео пријаву.
У случају када се ранг листом утврди да нема довољно средстава
за све рангиране подносиоце пријаве на конкурс, средства се исплаћују на
основу ранг листе, а до висине расположивих средстава утврђених у складу са
пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју.
Ранг листа подносилаца пријава на конкурс се објављује на
званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде,
односно на званичној интернет страници Управе.
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Члан 17.
Директор Управе решењем утврђује право на подстицаје и износ
подстицаја, у складу са ранг листом.
Решењем из става 1. овог члана утврђује се: корисник подстицаја;
предмет и обим инвестиције; износ средстава који се додељује кориснику
подстицаја; начин преноса оствареног износа подстицаја; рок за реализацију
инвестиције; рок за достављање документације којом се доказује реализација
инвестиције; рок до када се предмет инвестиције не сме отуђити и/или му се
променити првобитна намена; рок чувања документације која се односи на
инвестиције; као и други подаци.
Члан 18.
У року одређеном решењем којим је одобрено коришћење
подстицаја корисник подстицаја доставља:
1) рачун о реализованој инвестицији;
2) доказ о извршеном плаћању реализоване инвестиције и то
потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају
када је физичко лице извршило готовинско плаћање доставља се само фискални
исечак;
3) отпремницу за реализовану инвестицију, за коју је у складу са
посебним прописима утврђена обавеза издавања отпремнице;
4) гарантни лист за реализовану инвестицију за коју је утврђена
обавеза издавања гарантног листа односно изјава добављача да не постоји
обавеза издавања гарантног листа;
5) јединствену царинску декларацију - ако је подносилац пријаве
на конкурс извршио увоз реализоване инвестиције.
Члан 19.
Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности
реализоване инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у
пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се
уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Максимални износ подстицаја који корисник подстицаја може да
оствари у једној календарској години је 1.200.000,00 динара.
Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: 110-00-00076/2017-09
У Београду, 20. марта 2017. године
МИНИСТАР
Бранислав Недимовић
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Прилог 1
Подстицаји за инвестиције у оквиру програма који се односе на
диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним
подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
Прихватљиве инвестиције у оквиру програма за подршку инвестицијама за
развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним
газдинствима младих пољопривредника
Редни
број

Врста подстицаја

1)

Набавка нове
механизације и опреме
за наводњавање

2)

Набавка нове
механизације, опреме и
материјала за заштиту
од болести, штеточина,
корова, града, ниских и
високих температура

Прихватљиве инвестиције
1. системи за наводњавање:
1.1 пумпе за наводњавање
1.2 агрегати за покретање пумпи (дизел,
бензински и електро погон)
1.3 системи за наводњавање ,,кап по кап”:
капајући окитени-полидрип цеви, капајуће
траке (само за јагоду, поврће и цвеће), цеви,
вентури цеви, вентури комплети, дозатори
ђубрива, филтери, мрежни улошци за филтере,
диск улошци за филтере, капљачи, затварачи
за капљаче, носачи полидрипова, бужири,
затезачи, копче, тефлон траке, славине,
регулатори притиска, ваздушни одушци,
бушачи цеви, манометри, кључеви за спојнице,
фитинзи (нипле, муфови, колена, лактови,
редуцири, разделници, холендери, спојнице,
шелне, гумице, затварачи, завршни елементи,
стартери, вентили, обујмице, прикључци,
изводи, продужеци)
1.4 системи 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 као
и славине.
1. противградна мрежа
2. носачи за противградну мрежу
3. материјали за покривање повртарских и
воћарских култура и цвећа, у циљу заштите од
мраза - агротекстил
4. трогодишње малч фолије - само за јагоду
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5. материјали за покривање воћарских
култура, поврћа и цвећа, у циљу заштите од
високих температура - мрежа за сенчење
6. тракторске прскалице (ношене и вучене)
7. прикључне тракторске косачице и машине
за кошење и ситњење биљне масе између
редова у воћњаку
8. машине за апликацију хербицида у зони
реда, апликатори хербицида у воћњацима
9. атомизери
10. ротоситнилице (ротофрезе)
11. фростбустери горионици
(прикључна машина)
12. задимљивачи (фогери).
1. плугови и вучене тањираче
2. прикључни култиватори, сетвоспремачи,
грубери и подривачи
3. прикључне сејалице, садилице и вадилице
4. прикључни расипачи минералног ђубрива
минималног капацитета 500 l

3)

Набавка нових машина
и опреме за примарну и
допунску обраду
земљишта, сетву,
садњу, прихрањивање/
ђубрење, резидбу,
бербу /жетву и
транспорт

5. ваљкови за постсетвену обраду
6. наслони за производне засаде воћа
(бетонски, метални или дрвени стубови) са
пратећом опремом
7. прикључна механизација за ситњење и
скупљање, као и брикетирање остатака после
жетве/резидбе (балирке, сечке/млинови,
брикетерирке капацитета до 500kg/h)
8. тресачи или други берачи воћа
9. машине за скупљање језграстог воћа
10. покретне платформе за бербу
11. елеватори - купилице за утовар извађеног
поврћа на њиви
12. опрема за ситњење, влажење, потапање и
пастеризацију супстрата за производњу гљива
13. опрема за руковање и паковање засејаног
супстрата за производњу гљива
14. машине за руковање сламом и паковање
засејаног компоста
15. машине за уситњавање биљне масе након
жетве (сечке и тарупи)
16. машине за пуњење саксија супстратом
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17. машине за прављење супстрата за
производњу цвећа
18. машине и опрема за орезивање и
обликовање биља
1. конструкције за пластенике (алуминијумске,
поцинковане челичне, челичне и пластичне)
2. вишегодишње, вишеслојне
покривање пластеника

фолије

за

3. фолије за сенчење и спречавање губитака
топлоте, изузимајући малч фолије

4)

Набавка нових
пластеника и преносне
опреме за производњу у
заштићеном простору

4. мреже за сенчење објекта
5. опрема за вентилацију, хлађење односно
грејање простора (центрифугални или
аксијални 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
заштићеног простора:
7.1 инструменти за мерење нивоа угљендиоксида у затвореном простору
7.2 инструменти за мерење температуре и
влажности земљишта, супстрата и ваздуха
7.3
инструменти
за
мерење
електро
проводљивости воде и хранљивог раствора
(ЕС метри),
7.4 инструменти за мерење
земљишта и супстрата (pH метри)

5)

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

киселости
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10. сушаре - само за ароматично и лековито
биље и гајене гљиве
11. машине за паковање расада/садница
12. машине за везивање резаног цвећа
13. дестилатор етеричних уља - само за
ароматично и лековито биље
14. сепаратор уља - само за ароматично и
лековито биље

Прихватљиве инвестиције у оквиру програма за подршку инвестицијама за
развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним
газдинствима младих пољопривредника
Редни
број

Врста подстицаја

Прихватљиве инвестиције
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:
3.1 балирке и рол балирке
3.2 машине за сабијање односно паковање
кабасте сточне хране

1)

Набавка нове опреме и
механизације за
унапређење сточарске
производње и припрему
сточне хране

3.3 самоутоварне приколице за прикупљање,
превоз и истоварање сена
3.4 елеватори за утовар бала на приколице
3.5 прикључне тракторске машине за
уситњавање биљне масе за припрему силаже
3.6 прикључне тракторске косачице
3.7 прикључни сакупљачи и растурачи сена
3.8 микс приколице
3.9 мешаоне за припрему концентроване
сточне хране
4. опрема за пашњачки начин држања
животиња:
4.1 електричне ограде
4.2 термо-појилице за пашњачки начин
држања животиња
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1. опрема за објекте за смештај крава и товних
јунади

2)

Набавка нове опреме за
смештај односно одгој
крава, товних јунади,
оваца, коза, прасади и
живине

2. опрема за објекте за смештај крмача и одгој
прасади
3. опрема за објекте за држање и одгој оваца и
коза
4. опрема за објекте за држање и одгој живине

3)

Набавка нове опреме и
механизације за
манипулацију, одлагање,
сепарацију и дистрибуцију
чврстог и течног стајњака,
посебна опрема за
транспорт ђубрива

4)

Набавка квалитетних
приплодних грла и
селекционисаних
пчелињих матица

5)

Набавка нове опреме за
рибњаке

6)

Набавка нове опреме за
пчеларство

1. скрепери и сепаратори
2. приколице за дистрибуцију чврстог стајњака
3. цистерне за дистрибуцију течног стајњака
4. самоходни утоваривачи стајњака
(телехендлери), предњи и задњи утоваривачи
(прикључна машина)
1. јунице, старости од 17 до 27 месеци и расни
бикови товних раса старости од 17 до 34
месеца у моменту издавања предрачуна
2. шиљежице, шиљежани, двиске и двисци
старости од 6 до 18 месеци, у моменту
издавања предрачуна
3. назимице и нерастови старости до 12
месеци, у моменту издавања предрачуна
4. селекционисане пчелиње матице
1. танкови (базени) за транспорт рибе
2. аератори
3. хранилице
4. мрежасти алати
5. оксиметри
6. уређаји за излов рибе
7. елеватори за рибе
1. опрема за пчеларство:
1.1 кошнице и делови кошница
1.2 сатне основе произведене од пчелињег
воска
1.3 центрифуге
1.4 електрични отклапач саћа
1.5 каде за отклапање саћа
1.6 електричне пумпе и пунилице за мед
1.7 прохромска амбалажа за мед
1.8 топионици за восак
1.9 електрични декристализатор
1.10 аутоматски сто за паковање меда
1.11 сушара за полен
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7)

Набавка нове опреме за
производњу конзумних
јаја

1.12 стресач пчела и издувач пчела (тзв. ручни
дувач за лишће)
1.13 пчеларске ваге за мерење кошница
1.14 контејнери за држање и транспорт пчела
1.15 дупликатори за мед, са или без мешача
1.16 млин за шећер, и машине за израду теста
(погача) за дохрану пчела
1.17 ручна преса за сатне основе
1. опрема за сортирање јаја
2. опрема за паковање јаја
3. опрема за чување јаја

Прихватљиве инвестиције у оквиру програма за подршку инвестицијама за
развој и унапређење прераде млека, поврћа и воћа на пољопривредним
газдинствима младих пољопривредника
Прихватљиве инвестиције у оквиру програма за подршку инвестицијама за развој и
унапређење прераде млека на пољопривредним газдинствима младих
пољопривредника
Редни
Врста подстицаја
Прихватљиве инвестиције
број
1. аутоматски узоркивачи
2. флексибилна црева са одговарајућим
спојницама и прикључцима
3. механички филтери
4. одвајачи ваздуха (деаератори)
5. хладионици за млеко са пратећом опремом
(вентили, температурне сонде и др)

1)

Опрема за узорковање,
пријем, прераду, пуњење
и паковање млека и
производа од млека

6. складишни танкови са пратећом опремом
(мешалице, мерачи и индикатори нивоа,
запремине и температуре, вентили и др)
7. цевоводи са вентилима
8. пастеризатори са пратећом опремом
(балансни котлић, пумпе, вентили, сонде за
мерење температуре, уређаји за припрему
вруће воде и др)
9. центрифугални сепаратори за млеко са
пратећом опремом
10. бактофуге са пратећом опремом
11. уређаји за микрофилтрацију млека са
пратећом опремом
12. уређаји за аутоматску стандардизацију
млека са пратећом опремом
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13. процесни танкови са пратећом опремом
(мешалице, мерачи и индикатори нивоа,
запремине и температуре, вентили и др)
14. дупликатори-ферментори са припадајућом
опремом (мешалице, мерачи и индикатори
нивоа, запремине, pH и температуре, вентили
и др)
15. хомогенизатори за млеко
16. упаривачи са припадајућом опремом
17. дозатори за разне врсте додатака (ароме,
пастозни производи од воћа и поврћа и др)
18. цевасти и плочасти измењивачи топлоте,
термизатори са пратећом опремом и др. уређаји за припрему и растварање прашкастих
материја (млека у праху, чоколадног праха и
сл)
19. уређаји за отапање замрзнутих производа
20. миксери (мешачи)
21. тунели за хлађење и ферментацију
22. танкови за производњу сирева
23. уређаји за сољење сирева
24. пресе за сир
25. калупи за сир
26. уређаји за резање сира
27. уређаји за производњу маслаца
(бућкалице)
28. машине пунилице, разне са пратећом
опремом
29. машине за паковање транспортног
(збирног) паковања
30. машине за палетизирање
31. уређаји за означавање и етикетирање
32. транспортне траке и конвејери
1. процесна опрема за ултрафилтрацију млека
(модули за ултрафилтрацију са пратећом
опремом, танкови и др)

2)

Производне линије

2. процесна опрема за производњу сирева
(разне врсте)
3. процесна опрема за производњу сирних и
млечних намаза и топљених сирева
4. процесна опрема за производњу УХТ
производа (стерилизатори, евапоратори,
хомогенизатори, асептик танкови и др)
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5. процесна опрема за сушење (млека, сурутке
и др. укључујући и храну на бази млека за
одојчад и малу децу)

3)

Опрема за чишћење,
прање и дезинфекцију
(стерилизацију) објеката,
опреме, алата, уређаја и
машина, гардеробе и
санитарних просторија

4)

Лабораторијска опрема
(не укључујући стаклени
прибор) за интерну
употребу, као део
прерађивачког погона

6. процесна опрема за производњу
кондензованог млека
7. процесна опрема за производњу сладоледа
8. аутоматске линије за пуњење и паковање
производа
1. танкови са пратећом опремом (мешалице,
вентили, индикатори нивоа и запремине,
мерачи температуре, кондуктометри, pH метри
и др)
2. пумпе и цевоводи
3. уређаји за аутоматско дозирање
концентрованих средстава за прање
4. линијски кондуктометри и pH метри
5. пеномати (уређаји за прање пеном)
6. уређаји за прање и стерилизацију алата и
прибора
7. уређаји за припрему вруће воде
8. црева са носачима и пиштољем за воду
9. уређаји за прање подова
10. уређаји за дезинфекцију ваздуха у
производним просторијама
1. аутоматски уређаји за хемијску анализу
сировог млека (млечна маст, протеини,
лактоза, минералне материје, криоскопска
тачка и др)
2. аутоматски уређаји за одређивање броја
соматских ћелија и/или бактерија у сировом
млеку
3. криоскопи
4. уређаји за испитивање инхибитора и
резидуа у млеку (антибиотици, афлатоксин и
др)
5. центрифуге за одређивање масти по Герберу
6. сушнице
7. аутоклави
8. уређаји за припрему воде
(деминерализатори, дејонизатори, дестилатори
и др)
9. стерилизатори посуђа и прибора
10. мешалице (механичке, магнетне и др)
11. уређаји за припрему узорака (миксери,
тресилице и др)

9
12. инкубатори
13. лабораторијски фрижидери и замрзивачи
14. дигестори
15. pH метри
16. влагомери
17. кондуктометри
18. ламинарне коморе
19. УВ лампе
20. стерилизатори ваздуха
21. сигурносни ормани
22. микроскопи
23. пламеници
24. машине за прање лабораторијског посуђа
25. АТП bioluminescens или protect брисеви –
као индикатор присуства биолошких
(органских) нечистоћа на радним површинама

5)

Опрема за дезинфекцију
радника

26. ваге (техничке и аналитичке)
27. пећи за жарење
28. дестилатори за воду
29. спектрофотометри
30. грејна тела
(грејне плоче, рингле, решои и др)
1. аутоматске дезобаријере за прање и
дезинфекцију руку и обуће с механизмом
контроле уласка
2. лавабои за прање и дезинфекцију руку на
ножни погон или са фотоћелијом
3. подне дезобаријере
4. машине за прање и сушење радне одеће
5. зидни дозатори средстава за прање и
дезинфекцију
6. зидни сушачи руку, аутоматски
7. зидни држачи папирних убруса
8. гардеробни ормани са клупама
9. опрема за туш кабине

10
Прихватљиве инвестиције у оквиру програма за подршку инвестицијама за развој и
унапређење прераде поврћа и воћа на пољопривредним газдинствима младих
пољопривредника
Редни
број

Врста подстицаја

1)

Опрема и уређаји за
сушење воћа и поврћа, као
и њихових производа

2)

Опрема и уређаји за
замрзавање

3)

Опрема и уређаји за бланшери разни, са
припадајућом опремом
бланширање,
пастеризацију и
стерилизацију производа

4)

Опрема за чишћење,
прање и дезинфекцију
(стерилизацију) објеката,
опреме, алата, уређаја и
машина, гардеробе и
санитарних просторија

Прихватљиве инвестиције
1. сушаре (тунеске, тракасте, коморне и др)
2. опрема и уређаји за сушење у вакууму
3. опрема и уређаји за микроталасно сушење
4. опрема и уређаји за осмотско сушење
5. опрема и уређаји за сушење замрзавањем
(лиофилизација) - лиофилизатор
1. континуални тунел за замрзавање
2. уређај за замрзавање у блоковима
3. класичан тунел
1. пастеризатори
(плочасти, цевни, тунелски и др)
2. стерилизатори (хоризонтални, вертикални,
континуални и дисконтинуални, односно
аутоклави)
3. пастер када
1. танкови са пратећом опремом (мешалице,
вентили, индикатори нивоа и запремине,
мерачи температуре, кондуктометри, pH метри
и др)
2. пумпе и цевоводи
3. уређаји за аутоматско дозирање
концентрованих средстава за прање
4. линијски кондуктометри и pH метри
5. пеномати (уређаји за прање пеном)
6. уређаји за прање и стерилизацију алата и
прибора
7. уређаји за припрему вруће воде
8. црева са носачима и пиштољем за воду
9. уређаји за прање подова
10. уређаји за дезинфекцију ваздуха у
производним просторијама
1. ваге (колске, подне и др)

5)

Опрема и уређаји за
пријем, прераду, пуњење и
паковање производа од
воћа и поврћа

2. транспортери (хоризонтални, коси или
вертикални)
3. инспекциона трака
4. механички филтери
5. пумпе разне (центрифугалне, зупчасте,
монопумпе за густе масе и др)
6. одвајачи ваздуха (деаератори)
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6)

Опрема за дезинфекцију
радника

7)

Лабораторијска опрема
(без стакленог прибора) за
интерну употребу, као део
прерађивачког погона

7. суви и ваздушни пречистач
8. опрема и уређаји за вађење семене ложе,
одвајање, сечење, љуштење, млевење и
пасирање воћа и поврћа
9. опрема за одвајање коштица
10. уређаји за концентрисање (упаривачи
разни, са припадајућом опремом, уређаји за
реверсну осмозу и криоконцентрисање)
11. уређаји за пуњење и дозирање налива са
припадајућом опремом
12. уређаји за одмеравање и дозирање
компоненти са припадајућом опремом
13. уређаји за паковање са припадајућом
опремом
14. машине за паковање транспортног
(збирног) паковања и машине за палетизирање
- палетизер
15. уређаји за прање амбалаже разне, са
припадајућом опремом
16. опрема за детекцију физичких и
механичких нечистоћа - X-ray детектори
17. уређаји за затварање амбалаже, ручни и
аутоматски, са одговарајућом опремом
18. уређаји за етикетирање, разни
19. уређаји за припрему технолошке и
техничке воде
1. аутоматске дезобаријере за прање и
дезинфекцију руку и обуће с механизмом
контроле уласка
2. лавабои за прање и дезинфекцију руку на
ножни погон или са фотоћелијом
3. подне дезобаријере
4. машине за прање и сушење радне одеће
5. зидни дозатори средстава за прање и
дезинфекцију
6. зидни сушачи руку, аутоматски
7. зидни држачи папирних убруса
8. гардеробни ормани са клупама
9. опрема за туш кабине
1. криоскопи
2. сушнице
3. аутоклави
4. стерилизатори посуђа и прибора
5. мешалице (механичке, магнетне и др)
6. уређаји за припрему узорака
(миксери, тресилице и др)
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7. лабораторијски фрижидери и замрзивачи
8. pH метри
9. кондуктометри
10. ламинарне коморе
11. УВ лампе
12. стерилизатори ваздуха
13. микроскопи
14. пламеници
15. машине за прање лабораторијског посуђа
16. термометри
17. рефрактометар, ручни или стони,
дигитални или аналогни
18. фотометри
19. титратори (за одређивање киселина,
алкохола, сумпор-диоксида и других
параметара)
20. сетови за колориметријска испитивања
21. мерачи температуре и влаге
22. ваге (техничке и аналитичке)
23. пећи за жарење
24. дестилатори за воду
25. спектрофотометри
26. грејна тела
(грејне плоче, рингле, решои и др)

4827017.0142.6.doc/2

Прилог 2
Изјава добављача/власника
Подаци о добављачу/власнику и предрачуну
Пословно име/име и
презиме и
седиште/пребивалиште
добављача/власника:
Матични број/ЈМБГ:
Порески
идентификациони број:
Претежна делатност
добављача регистрована
код Агенције за
привредне регистре:
Број и датум издавања
предрачуна:
Предрачунска цена без
ПДВ:
Укупна предрачунска
цена:
Као добављач/власник у складу са правилником којим се уређују подстицаји
програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним
подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, под пуном законском,
моралном, материјалном, кривичном и сваком другом одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
- да могу извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна број
_____________од _______________године*, у року од 150 дана од дана издавања
овог предрачуна,
- да са подносиоцем пријаве _________________________из ______________
________________** нисам у својству повезаног лица.
Име и презиме власника, односно одговорног лица добављача:
_______________________________________
(попунити читко штампаним словима)

Својеручни потпис односно овера власника односно одговорног лица добављача:
___________________________
М.П
Уписати:
* број и датум предрачуна
** име и презиме/пословно име и пребивалиште/седиште подносиоца пријаве за одобравање права на
подстицаје у складу са правилником којим се уређују подстицаји програмима за диверсификацију
дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим
пољопривредницима
4827017.0142.6.doc/3

Прилог 3
Изјава подносиоца пријаве на конкурс о броју чланова уже породице
Име и презиме подносица пријаве на
конкурс,
физичког
лица
односно
предузетника
ЈМБГ подносиоца пријаве на конкурс,
физичког лица односно предузетника
Брачни друг (заокружити)

1) да
2) не

Уколико је одговор на претходно питање
Име и презиме:
ДА, навести име и презиме и ЈМБГ
брачног друга
ЈМБГ:
Број деце рођене у браку која живе у
истом домаћинству са подносиоцем
пријаве на конкурс:
Број деце рођене ван брака која живе у
истом домаћинству са подносиоцем
пријаве на конкурс:
Број усвојеника који живе у истом
домаћинству са подносиоцем пријаве на
конкурс:
Број пасторака који живе у истом
домаћинству са подносиоцeм пријаве на
конкурс:
Укупан број чланова уже породице који
живе у домаћинству подносиоца пријаве
на конкурс:
Потпис, односно овера подносиоца пријаве
Под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и сваком другом
одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања изјаве исту пажљиво
прочитао и разумео, као и да су сви наведени подаци тачни.
У_________________, _______________године.
Име и презиме подносиоца пријаве на конкурс:
_____________________________________________________
(попунити читко штампаним словима)

Својеручни потпис односно овера подносиоца пријаве:
_____________________________
М.П.

Образац
Пријава
за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на
диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним
подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
Број пријаве на конкурс
(попуњава Управа)
Подаци о подносиоцу пријаве на конкурс
1) физичко лице - носилац
комерцијалног породичног
Категорија подносиоца пријаве на
пољопривредног газдинства
конкурс (заокружити)
2) предузетник
За подносиоца пријаве на конкурс у својству физичког лица - носиоца
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
Име и презиме
ЈМБГ
1) да
2) не
Ако је одговор на претходно питање 1) неодређено време
ДА, запослење је остварено на следећи 2) одређено време
начин (заокружити)
3) на основу уговора о делу и/или др.
година
Колико дуго сте непрекидно запослени месеци
дана
За подносиоца пријаве на конкурс у својству предузетника
Име и презиме
Пословно име предузетника
ЈМБГ подносиоца пријаве на конкурс
Матични број
Порески идентификациони број
Сви подносиоци пријаве на конкурс
Број регистрованог пољопривредног
газдинства
општина
место
Адреса пребивалишта/седиште
улица и број
поштански
број
Контакт телефон
Е-маил адреса
Да ли сте запослени (заокружити)

Број наменског рачуна и назив банке
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Датум рођења подносиоца пријаве на
конкурс (физичког лица односно
предузетника)
Стечено образовање (заокружити)

1) средње
2) високо

Назив образовног профила
Датум од када је подносилац пријаве
на конкурс уписан у РПГ

Основни подаци о врсти програма, врсти подстицаја и прихватљивих
инвестиција
1) Подстицаји програму за подршку
инвестицијама за развој и унапређење
примарне биљне производње и
припреме пољопривредних производа
за тржиште на пољопривредним
газдинствима младих
пољопривредника
Врста програма за диверсификацију
2) Подстицаји програму за подршку
дохотка и унапређење квалитета
инвестицијама за развој и унапређење
живота у руралним подручјима кроз
подршку младим пољопривредницима примарне сточарске производње на
пољопривредним газдинствима
(заокружити)
младих пољопривредника
3) Подстицаји програму за подршку
инвестицијама за развој и унапређење
прераде млека, поврћа и воћа на
пољопривредним газдинствима
младих пољопривредника
1) Подстицаји програму за подршку
инвестицијама за развој и унапређење
Врста подстицаја програму за подршку примарне биљне производње на
инвестицијама за развој и унапређење пољопривредним газдинствима
младих пољопривредника
примарне биљне производње и
припреме пољопривредних производа 2) Подстицаји програму за подршку
за тржиште на пољопривредним
инвестицијама за припрему
газдинствима младих
пољопривредних производа за
пољопривредника (заокружити):
тржиште на пољопривредним
газдинствима младих
пољопривредника
Врста подстицаја у складу са
Прилогом 1 овог правилника
(набројати уколико их има више)

3

Врсте прихватљивих инвестиција у
складу са Прилогом 1 овог правилника
(набројати уколико их има више)

Основни подаци о предмету инвестиције
Пословно име/ име и презиме
добављача/власника предметне
инвестиције (уколико их има више
набројати све у зависности од
предмета инвестиције)
Пун и тачан назив предмета
инвестиције (из предрачуна, набројати
све предметне инвестиције)

Тип, модел, серијски број, односно
категорија (уколико су у питању
квалитетна приплодна грла)

Година производње/старост (уколико
су у питању квалитетна приплодна
грла)
Основни подаци о добављачу/власнику и предрачуну

Пословно име/име и презиме,
седиште/пребивалиште
добављача/власника, матични број
добављача/ЈМБГ власника, ПИБ
добављача (набројати уколико их има
више)
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Број и датум издавања предрачуна
(набројати уколико их има више)

Предрачунска цена без ПДВ и укупна
предрачунска цена (са ПДВ)
Укупна предрачунска вредност без
ПДВ
Укупна предрачунска вредност са
ПДВ

Основни подаци о инвестицији
Дати опис пословне идеје
у вези са планираном
инвестицијом (у шта ће
се инвестирати, због чега
и сл)

Навести који је циљ
инвестиције
Објаснити које
резултате/економске
ефекте (на газдинство,
производњу, стандард,
запошљавање и др)
очекујете након
реализације инвестиције
за коју се подноси
пријава на конкурс
Навести производе које
ће газдинство
производити по
завршетку инвестиције
Навести разлоге због
којих сте се одлучили за
набавку предметне
инвестиције
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Навести начин продаје
поменутих производа
(директна продаја
крајњем купцу, продаја
прерађивачу, извознику,
продаја откупљивачу, на
пијаци, за сопствене
потребе и сл)
Навести главне купце
производа произведених
на газдинству
Да ли постоји неки начин
промоције (рекламирања)
производа и који
Навести који чланови
уже породице учествују у
раду пољопривредног
газдинства
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Преглед трошкова предмета инвестиције
Редни
број

Назив
инвестиције
(са предрачуна)

Јединица
мере

Количина
/број

Јединична
цена без
ПДВ

Вредност
без ПДВ

Учешће
министарства
(у динарима)

Сопствена
средства
(у динарима)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Укупно (динара):
Потпис, односно овера подносиоца пријаве на конкурс
Под пуном законском, 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/пословно име подносиоца пријаве:
__________________________________________
(попунити читко штампаним словима)
Својеручни потпис односно овера подносиоца пријаве: ___________________________
М.П.
Напомена: Читко попуњен и потписан, односно оверен, образац пријаве на
конкурс, са прописаном документацијом, доставља се у затвореној коверти, на
адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за
аграрна плаћања, 11050 Београд Булевар краља Александра бр. 84, са назнаком:
„Пријава на конкурс за коришћење подстицаја програмима за диверсификацију
дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку
младим пољопривредницима”.
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