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Акроними и скраћенице

3



Брошура “МЕРЕ ОД РЕГИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ РУРАЛНИХ  
ОБЛАСТИ - ПОДСТИЦАЈИ И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА У СЕКТОРУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА” намењена је Канцеларијама 
за локални економски развој при ЈЛС, које ће брошуру учинити 
дос тупним пољоприв редни м произ во ђа чима ,  удруж ењима 
пољопривредника, младима на селу и свим учесницима у руралном 
развоју, и тако унапредити постојећу сарадњу, за добробит свих 
учесника у сектору пољопривреде и руралног развоја.  

Циљ брошуре лакше, брже и боље упознају са свим информацијама везано  јесте да се пољопривредници 
за изворе финансирања и мере подршке у пољопривреди и руралном развоју, како би искористили 
доступну подршку и унапредили своје пословање. 

Такође, циљ брошуре јесте и да се унапреди сарадња ЈЛС, Канцеларија за локални економски развој и РРА 
Бачка са пољопривредним произвођачима и другим учесницима у сектору пољопривреде и руралног 
развоја, обезбеђивањем и ширењем информација које су пољопривредницима важне и корисне у 
пословању. 

У В О Д

Брошура је део резултата рада на пројекту „Одржив локални и регионални развој Бачке: међу-
институционална сарадња  као кључ развоја руралних средина у региону Бачка“,,  који је реализовала 
РРА Бачка, а финансирала Развојна агенција Србије  у оквиру Програма за унапређење сарадње и ,
подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу.

ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ. Брошура је искључиво информативног карактера. Садржај брошуре 
узима у обзир стање прописа на дан објављивања и не може се гарантовати да су све информације 
прикладне за сваког читаоца, да обухватају све податке и техничке и нормативне измене након датума 
објављивања, нити да тачно обавештавају о свим могућим ситуацијама и програмима подршке. Уз 
брошуру, обавезно је коришћење закона и важећих правилника  који се налазе на званичним интернет ,
страницама МПШВ, УАП, ПСПВШ и консултовање са саветодавно стручним пољопривредним службама.

„Уколико будете део С МС система 
нећете више морати да изговарате ове 
реченице: 
Нисам знао; 
 Нико ми није рекао; 
Први пут чујем; 
 Од кад то постоји?;
Где је то објављено?; 
Њима је у интересу да што мањи број 

људи сазна за то; 
А јел могу ја ипак да пошаљем папире 

иако је рок истекао?; 
Могли су ставити два дана рок! „

Извор: http://subvencije.rs/sms-obavestenja

„Брошура пружа актуелне  информације везано за:
 Националне мере подршке пољопривреди и 
руралном развоју, које реализује Министарство 
пољопривреде,  шума рств а и водоприв реде 
(МПШВ); 
 ИПАРД програм и подстицаје у пољопривреди 
и руралном развоју, који су дефинисани Секторским 
споразумом између Владе РС и ЕУ и посебним 
прописима;  
 Мере подршке Покрајинског секретаријата за 
пољоприв реду,  водоприв реду и шумарст во 
(ПСПВШ) и фондова на подручју АП Војводине, чије 
су активности усмерене на сектор пољопривреде и 
руралног развоја на подручју АП Војводине.
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I НАЦИОНАЛНЕ МЕРЕ ПОДРШ КЕ
 

ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗ ВОЈУ
 

 
Влада РС прописује за сваку буџетску годину обим 
средстава врсте и максимал, не износе подстицаја у 
оквиру националних мера подршке, у складу са 
Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју, Уредбом о расподели подстицаја у 
пољопривреди и руралном развоју и Закону о буџету 
(Шема 1, Шема 2). 
 
Шема 1. Врсте подстицаја и њихова структура (у %) у оквиру националних мера подршке у 
пољопривреди и руралном развоју у 2019. години 
 

 
Извор: Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. Години (Сл. гласник Р С број , 3/19, 
12/19). 
 
Шема Износи подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2012. 9. години 

 
 
Извор Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у : 2018. години и измена Уредбе (Сл. 
гласник Р С бр , 18/18, 66/18, 86/18 93/18и  и измена Уредбе од децембра20.  2018) и Уредба о расподели подстицаја у 
пољопривреди и руралном развоју у 2019. години ( . ,  3/19Сл гласник Р С број  и 12/19). 
 

НАЦИОНАЛНЕ 
МЕРЕ ПОДРШКЕ  

2019:  
38,8 милијарди дин 

(328,9 милиона евра) 

2018:  
30,4 милијарди дин 

(257,8 милиона евра) Повећање у у односу 2019.  
на 2018:  

27,7% 

НАЦИОНАЛНЕ 
МЕРЕ ПОДРШКЕ  

ДИ РЕКТНА П ЛАЋАЊА 
 (основни подстицаји за биљну 
производњу, , премије за млеко

подстицаји за тов стоке, 
подстицај за приплодна грла…) 

ИПАРД 
П ОДСТИЦА ЈИ  

МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА:  
(1) Инвестиције у пољопривреду, 

прераду и маркетинг за раст 
конкурентности; 

(2) Очување животне средине 
(органска производња; генетски 

ресурси); 
(3) Диверсификација дохотка 

( ; );прерада млади на селу  
(4) Локалне стратегије руралног 

развоја: 
(5) ;Креирање и пренос знања  

 

П ОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ: 
(o aдг jивачки пр гр миo a ; 

пр м тo o ивне активности; 
с дни м тa a еријал и 

с ртифe икати и кл нска o
с л кци аe e j …) 

КРЕДИТНА 
ПОДРШКА  

1,5% 
(2019)  

20,6% 
61,6%  

0,6% 
 

15,6% 
 

(2019)
(2019)
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У 2019. години, у односу на 2018. : новине су следеће  
 уведено је плаћање од 1.200,00 дин/ha као регрес за дизел гориво (60 l дизел горива по 
хектару регресира се са по 20,00 дин/l); 
 уведено је регресирање плаћене премије осигурања од за р вички70% Mo a , 
Зл тиб рски иa o  К луб рски oкругo a ;  
 уведени су подстицаји за суфинансирање набавке нових машина и опреме за 
унапређење дигитализације сточарске производње. 
 
Истовремено, у текућој години повећани су подстицаји за:  
 квалитетне приплодне крмаче са 10.000,00 дин грлу на 15.00/ 0,00 дин грлу/ ; 
 тов јунади са 10.000,00 дин грлу на 1/ 5.000,00 дин грлу/ ; 
 краве дојиље са 20.000,00 дин грлу на 30.000/ ,00 дин грлу/ ; 
 краве за узгој телади са 10.000,00 дин грлу на 20/ .000,00 дин грлу/ ;  
 органску биљну производњу (са 70% на 120% од основних подстицаја за биљну произв.); 
 подизање вишегодишњих засада ( , примера ради за набавку садница максимални 
подстицај је са 2.000.000,00 повећан на 3.500.000,00 дин); поред тога, уведен је почетни рок 
за подношење захтева од ( 1. маја до 31. августа); нема ограничења у погледу максималне 
површине засада за који се могу остварити подстицаји изузети су д, одатни подстицаји за 
книп саднице док су уведена додатна средства за набавку супстрата са сертификатом за , 
класичан засад боровнице на банковима;  
 за ун пр ђ њ кв лит т вин и р ки и п љ привр днa e e a a e a a a je o o e o-пр хр мб них пр изв дe a e  o o a 
подстицаји су повећани са 40 - 55% ( ) 50ПОУТП на  - 65% ( ).ПОУРП  
 

1.1. ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА    
 
Максимални износи подршке у оквиру директних плаћања дати су у Табели 1. 
 
Табела 1. 19.  Максимални износи подршке у оквиру директних плаћања за 20 годину  

Врсте директних плаћања У динарима или % за премију осигурања 
o o o aj  a o oсн вни п дстиц и з биљну пр изв дњу  5.200,00 дин/ha, :од чега  

 4.000,00 дин/ha ( );основни подстицај у биљној производ  
 1.200,00 дин/ha ( )регрес за дизел гориво  

пр ми а з мл кe j  a e o  7 /lдин  
п дстиц и з кв лит тна приплодна грлаo aj  a a e : 
 млечне краве 
 товне краве и бикови 
 овце и козе 
 крмаче и нерастове  
 родитељске кокошке тешког типа 
 родитељске кокошке лаког типа 
 родитељске ћурке 
 матице рибе шарана 
 матице рибе пастрмке 

 
25.000,00 дин грлу/  
25.000,00 дин грлу/  

7.000,00 дин грлу/  
15.000,00 дин грлу (/ 10.000,00 дин грлу у 20/ 18) 

60,00 дин грлу/  
100,00 дин грлу/  
300,00 дин грлу/  
500,00 дин грлу/  
300,00 дин грлу/  

 п дстиц и з кр в д иљo aj a a e oj e   30.000,00 дин грлу (/ 20.000,00 дин грлу у 2/ 018) 
 п дстиц и з кр в з узг т л ди  o aj a a e a oj e a  20.000,00 дин грлу (/ 10.000,00 дин грлу / у 2018) 

подстицаји за т вo : 
 j aун ди  
 ja aгњ ди 
 ja aр ди  
 свињa  

 
15.000,00 дин грлу (/ 10.000,00 дин грлу у 20/ 18) 

2.000,00 дин грлу/  
2.000,00 дин грлу/  
1.000,00 дин грлу/  

 п дстиц и з к шниц пч лo aj  a o e e a  720,00 дин кошн/ ици 
 п дстиц и з пр изв дњу к нзумнo aj  a o o o e 

рибe 
10,00 дин кг/  

 р гр с з тр шкове скл диш у e e a o a . 
ja aвним скл диштима 

40% трошкова 

Извор Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у : 2019. години, Сл. , гласник РС број 
3/19 2/19и 1 . 
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Право на директна плаћања остварују ПГ уписана у РПГ, : која су у активном статусу
правна лица предузетници и физичка лица , – носиоци комерцијалног ППГ. 
 

ПРЕГЛЕД ДИРЕКТНИХ ПЛАЋАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ У ГОДИНИ2019.  
 
ОСНОВНИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ: 

 Подстицаји се остварују за пријављене и засејане засађене /
површине на дан септембр( 30. а претходне године) до највише 20 
ha обрадивог пољопривредног земљишта (без природних ливада 
и пашњака). Подстицаји се не остварују за државно 
пољопривредно земљиште узето у закуп; 
 Подстицај износи 5.200,00 дин/ha (са укљученим 

регресирањем дизел горива); 
 Захтев се подноси једном годишње подручној Управи за трезор - Министарства 
финансија, у два примерка од 1. марта до 3 априла0. . 
 
ПРЕМИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНО КРАВЉЕ ОВЧИЈЕ И КОЗЈЕ СИРОВО , МЛЕКО : 

 Услов минимум предатог крављег млека је : 3.000 l по 
кварталу односно најмање,  1.500 l за ПОУРП и не више од , 3 
милиона литара млека по кварталу; 
 Подстицај износи 7,00 дин/l; 
 Захтев се подноси квартално за сваку календарску , 

годину МПШВ , – УАП непосредно или преко правног лица, , 
односно предузетника откупљивача млека. 

 
ТОВ ЈУНАДИ ЈАГЊАДИ ЈАРАДИ И СВИЊА, , : 
 Право на подстицаје по поднетом захтеву остварује се за најмање грла товне , , : 3 
јунади грла јагњади у тову; 10 ; 5 ; 10 грла јаради у тову грла свиња у тову; 

 Право на подстицаје се остварује за највише грла 5.000 
товних свиња по регистрованом ПГ у току календарске 
године; 
 Висина подстицаја по грлу дата је у Табели 1; 
 Захтеви за подстицаје се поднесе МПШВ – УАП за сваку 
годину од 1. фебруара до јула текуће године31.  и ако су грла 
предата кланици или извезена у периоду од јула претходне 1. 
до 3 јуна текуће календарске године0. ;  

 За исту врсту товних грла подноси се највише до 3 захтева у току године, а за исто 
грло захтев може да се поднесе једном за једну календарску годину по завршетку това, ; 
 У 2019. години захтев за подстицаје подноси се у прописаном року ако су грла 
предата кланици или извезена у периоду од 01. октобра 2 до јуна 2 године018  30. 019. ; 
 Уз захтев за подстицаје за грла предата кланици подноси се пријемница за 
откупљена грла са спецификацијом грла за које се подноси захтев оверена од стране кланице 
и надлежног ветеринарског инспектора.    
 
КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ГРЛА: 

 Подстицаји се остварују за најмање а највише 3, 300 
квалитетних приплодних млечних крава за ПОУРП за(   
најмање а највише квалитетних2, 300  приплодних крава за ); 
најмање квалитетне приплодне товне краве или3  бика за ; 
најмање квалитетних приплодних оваца или овнова за 30 (
ПОУРП за најмање за најмање10);  10 квалитетних приплодних 
коза или јарчева за ПОУРП(  за најмање за најмање 5); 10 
квалитетних приплодних крмача или нерастова; 
 Износи подстицаја по грлу дати су у Табели 1; 
 



 
 

 

 
 

 З хт в з п дстицa e a o aje п дн си с једном з св ку к л нд рску г дину за исто грло o o e a a a e a  o  
MПШВ – УАП и т, o o 21. o 31. j a e e o e 1. 31. ja a a e o eд марта д ул т кућ г дин и од дo ну р нaрeдн г дин  
( a a e a  o o 1. a e o e o e). з грл укључ н у пр изв дњу дo 3 дeцeмбр пр тх дн г дин  
 Уз з хт в се п дн си и изв д из гл вa e  o o o  a н м тичн вид нци з кв литe a e e e je a a етна припл днo a 
грл з к с п дн си з хт в в р н д стр нa a oja e o o  a e , o e e  o  a e o o e   сн вн и главне одгајивачке организације. 

 
КРАВЕ ЗА УЗГОЈ ТЕЛАДИ ЗА ТОВ И КРАВЕ ДОЈИЉЕ :  

 Подстицај се остварује за најмање 2 отељене краве 
(краве за узгој телади за тов односно најмање грла крава ), 2 
дојиља старости преко 2 месеца4 , једном у току године; 
 Подстицај за краве за узгој телади за тов износи 

20.000,00 дин грлу а за краве дојиље 3/ , 0.000,00 дин грлу/ ; 
 Захтеви се подносе МПШВ - УАП д фебруара дo 1. o 31. 

j a e e o e a ул т кућ г дин з краве отељене краве за узгој телади за (
тов), односно грла укључена у производњу за краве дојиље(   ) у периоду од јула предходне 1. 
до 3 јуна текуће календарске године0. ;  
 За краве дојиље уз захтев се подноси и записник о одржаној селекцијској смотри, 
оверен од стране основне и регионалне одгајивачке организације. За краве за узгој телади 
за тов потребно је да теле буде обележено у ветеринарској бази на пољопривредном 
газдинству где,  се води и крава. 

 
ПЧЕЛАРСТВО: 
 Подстицај се остварује за најмање а највише 2 кошница пчела30, 00 ; 
 Висина подстицаја: 720,00 дин кошници пчела;/  
 Захтев за остваривање подстицаја подноси се МПШВ – УАП за сваку календарску 
годину једанпут годишње, од 1, 5. априла до маја текуће године31. . 
 
ПРОИЗВОДЊА КОНЗУМНЕ РИБЕ :  
 Висина подстицаја: 10,00 дин кг произведене рибе која је испоручена правном лицу/ , , 
односно предузетнику који се бави прерадом односно прометом рибе,  ; 
 Захтев се подноси МПШВ – УАП за сваку годину до 3 децембра 1. текуће године. 
 
СКЛАДИШТЕЊЕ У ЈАВНИМ СКЛАДИШТИМА : 
 Регрес износи од трошкова складиштења за највише т усклад40% 2.000 и. пшенице 
и или кукуруза, односно за највише 2 т усклад/ 0 . малине и или купине/  и или вишње/ ; 
 Захтев се подноси Министарству финансија и привреде – Управа за трезор једанпут , 
годишње у два примерка , од 15 јула до новембра.  30.  текуће године. 
 

1. .2  МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  
 
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОДИЗАЊЕ ЗАСАДА ВОЋАКА ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА , (Правилник о 
подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку 
имовину ПГ кроз подршку подизања вишег. производних засада воћака винове лозе и хмеља, , 
Сл. гласник РС број од37  20. априла године и измена Правилника од 2017.  08.01.2019): 

 Право остварује: физичко лице носилац комерцијалног 
ППГ предузетник и правно лице (ЗЗ привредно друштво), , ...);  
 Најмања површин подигнутог засада треба да износи a 

0,1 ha – за сваку врсту јагодастих воћака винове лозе и , 
хмеља а за шумску јагоду , 0,05 ha, 0,3 haодносно  – за сваку 
врсту јабучастих коштичавих и језграстих врста воћака, . Нема 
ограничења у погледу максималне површине засада; 
 Подстицај износи 50 - 65% ( ) ПОУРП од вредности 

реализоване инвестиције умањене за ПДВ. Максимални износ подстицаја по кориснику 
износи 5.000.000,00 дин (за набавку садница – 3.500.000,00 дин, a , за набавку наслона
односно коља – 1.000.000,00 дин…); 
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 Накнада трошкова остварује се на основу броја посађених садница и цене садница из 
рачуна На пример за засаде јабуке. , , минимални број посађених садница по ha је 1.600,00 - 
максимални 4.500,00, 40а прихватљиви трошкови по садници износе 2 ,00 дин; 
 Подстицај се остварује уколико је примљено најмање 90% посађених садница; 
 Захтев се подноси од маја01.  до августа а за засаде јагода подигнуте у трећем 31. , 
кварталу текуће године од 0 маја до септембра на адресу МПШВ 1.   30. ,  – УАП. 
 
ИНВЕСТИЦИЈЕ У Н Б ВКA A У  Н ВИХ М ШИН И ПР М З УН ПРЕЂЕЊЕ БИЉНO A A O E E A A E 
ПР ИЗВОДЊЕO  (Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину ПГ за набавку 
нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура, Сл. гласник РС, 
број од јуна 48/18, 23. 2018): 

 Право остварују ПГ уписана у РПГ и налазе се у 
активном статусу физичко лице ( – носилац комерцијалног 
ППГ предузетник привредно друштво, ; ; задруга...); 
 Суфинансирају се трошкови опреме и прикључних 

машина купљених у периоду од јануара године у којој се 1. 
подноси захтев а најкасније до дана подношења захтева, : 
конструкције за пластенике, противградне мреже, 
сејалице садилице к/ , ултиватори, атомизери, системи за 

наводњавања…; 
 Прецизиране су максималне површине поврћа воћа грожђа цвећа аромат, , , , ичног и 
лековитог биља и ратарских култура које може имати лице да би остварило право на 
подстицај нпр до поврћа на отвореном до ( . 3 ha ; 50 ha житарица инду, стријског и крмног 
биља до 2 ha;  јагодастог о, дносно до 5 ha осталог воћа…); 
 Подстицај износи 50 - 65% ( ) ПОУРП од вредности реализоване инвестиције умањене за 
ПДВ. Максимални износ подстицаја по кориснику је 1.500.000,00 дин, а вредност инвестиција 
мора бити једнака или већа од 100.000,00 дин; 
 Захтев се подноси након расписивања Јавног позива од стране МПШВ - УАП у ( 2018. 
години захтеви су се подносили од 2. јула до 17. ).септембра  
 
ИНВЕСТИЦИЈЕ У Н Б ВКA A У  Н ВИХ М ШИН И ПР М З УН ПРЕЂЕЊЕ  СТОЧАРСТВАO A A O E E A A  
(Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства 
за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у 
сточарству, Сл. гласник РС, број о48/18, д јуна 23. 2018): 

 Право остварују ПГ уписана у РПГ и налазе се у 
активном статусу физичко лице ( – носилац комерцијалног 
ППГ предузетник привредно друштво задруга, ; ; ...) 
 Суфинансирају се трошкови опреме машине /

купљене у периоду од јануара године у којој се подноси 1. 
захтев а најкасније до дана подношења захтева, ; 
 Вредност инвестиција за које се подноси захтев 

једнака је или већа од 100.000,00 дин; 
 Прецизирани су услови које би лице требало да 

испуни везано за сваку врсту захтева Примера ради за инвестиције које се односе на . , 
производњу крављег млека лице мора имати на ПГ највише крава за инвестиције у 19 , 
пчеларству од 5 до 500 кошница пчела и слично; 
 Подстицај износи 50 - 65% ( ) ПОУРП од вредности реализоване инвестиције умањене за , 
ПДВ. Максимални износ подстицаја по кориснику је 1.500.000,00 дин, односно 3.000.000,00 
дин за набавку опреме у сектору производње конзумних кокошијих јаја ; 
 Захтев се подноси након расписивања Јавног позива од стране МПШВ – УАП (у 2018. 
години захтеви су се подносили од јула до 17. 2. септембра). 
 



 
 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У Н Б ВКA A У  КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА  (Правилник о подстицајима за 
инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних 
приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње, Сл. гласник 
РС број од јуна године), 48/18 23. 2018. : 

 Право остварују ПГ уписана у РПГ и налазе се у 
активном статусу (физичко лице – носилац комерцијалног 
ППГ предузетник привредно друштво задруга, ; ; ...); 
 Суфинансира се набавка квалитетних приплодних 

грла говед оваца и коза свиња и пчелињих матицаa, ,  
(купљених у периоду од октобра претходне 16. 
календарске године а , најкасније до дана подношења 
захтева); 

 Износ појединачног рачуна мора бити већи од 100.000,00 дин (20.000,00 дин за 
набавку приплодних пчелињих матица); 
 Прецизирани су услови везано за минимални и максимални број грла кошница пчела /
које лице мора имати на ПГ, како би остварило право на подстицај. , Примера ради за 
набавку јуница млечних и комбинованих раса, ПГ мора имати најмање а највише крава 3, 100 
млечних комбинованих раса/  и слично;  
 Подстицај износи 50 - 65% ( ) , ПОУРП од вредности инвестиције умањене за износ ПДВ; 
 Прецизирани су и максимални износи подстицаја који се могу остварити по 
квалитетном приплодном грлу за сваку врсту стоке. Примера ради, за набавку јунице млечне 
и комбиноване расе максимални износ подстицаја је 140.000,00 дин; за набавку јунице и бика 
товне расе: 125.000,00 дин...;  
 Захтеви се подносе МПШВ – УАП у периоду од 1. 5. јула до 1 октобра текуће године.  

 
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИЗГРАДЊУ И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА У ПОЉОПРИВРЕДИ (Правилник о 
подстицајима за инвестиције у физичку имовину ПГ за изградњу и опремање објеката за 
унапређење примарне пољопривредне производње, Сл. гласник. РС број , 29/18, 30/18): 

 Право остварују ПГ уписана у РПГ и налазе се у 
активном статусу физичко лице(  – носилац комерцијалног ППГ, 
предузетник; привредно друштво задруга; ...); 
 Право се остварује ако је поред осталог инвестиција , , 

за коју се подноси захтев, реализована у периоду од 16. 
октобра претходне године а најка, сније до дана подношења 
захтева; 

 Подршка се обезбеђује за сектор воћа и поврћа (изградња хладњача, набавка линија 
за паковање и обележавање производа, пакерица...) и сектор сточарства (изградња фарми 
и набавка опреме за фарме; изградња објекта за складиштење стајњака и слично);  
 Прецизирани су услови које лице мора да испуни како би остварио право на подршку 
( , , максималне површине воћа односно поврћа односно максимални број стоке и или/  
капацитет објекта за инвестиције у сточарству); 
 Подстицај износи 50 - 65% ( ) ПОУРП од вредности реализоване инвестиције умањене , 
за ПДВ.  
 Захтеви се подносе МПШВ – УАП од 1 . априла до 15. октобра5  текуће године.  
 
ПОДРШКА МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА  (Правилник о подстицајима програмима 
за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз 
подршку младим пољопривредницима, Сл гл. асник РС број и, 46/2018  50/2018): 

 Право остварује пунолетни млади 
пољопривредник (18-40 ), година старости уколико је 
као носилац од, носно члан комер ППГ први пут . 
уписан у РПГ почев од јануара године која претходи 1. 
години у којој подноси пријаву на конкурс, налази се у 
активном статусу и није започео реализацију 
инвестиције која је предмет пријаве;  
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 Суфинансира се набавка нове опреме и машина у пољопривреди као и набавка , 
квалитетних приплодних грла стоке и селекционисаних пчелињих матица;  
 Пољопривредник мора да испуњава и посебне услове прецизиране за сваку врсту 
инвестиције На . пример за инвестиције у воћарству пољопривредник мора имати мање од 2 
ha јагодичастог воћа односно мање од , 5 ha осталог воћа за подстицаје који се односе на , 
производњу крављег млека ако има од 1 до 19 млечних крава и слично, ); 
 Подстицај износи 7 од вре5%  дности одобрених трошкова, умањених за износ ПДВ; 
 У години максимални износ подстицаја по корисник2018. , у износио је дин1.500.000,00  
( 12.000око ,- евра), . док минимални износ није утврђен Прописани су и максимални износи 
подстицаја за набавку квалитетних приплодних грла на пример(  , 140.000,00 дин грлу за /
јунице млечне и комбиноване расе односно , 125.000,00 дин грлу за јунице и бикове товне /
расе); 
 Право на подстицај се остварује подношењем пријаве по објављивању Конкурса МПШВ 
– УАП; 
 Уз пријаву на Конкурс подносилац поред осталог доставља и , , предрачун (профактура, 
предуговор понуда, ) за набавку инвестиције не старији од дана од дана подношења , 30 
пријаве на конкурс; 
 Током 2018. године УАП објавила је Конкурс за ову меру а рок за подношење пријава , 
трајао је од јула до августа На Конкурс се пријавило младих пољопривредника2. 15. . 1.257 . 
Средства за ову намену повећана су са на 5 милиона200 00  дин, тако да није било рангирања 
пријава већ су сви пољопривредници који су испуњавали услове остварили право на , 
подршку.   
 
ПРЕРАДА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ ( Правилник о подстицајима за спровођење 
активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских 
активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на ПГ (Сл гл. асник РС број , 
88/17): 

 Право остварују лица уписана у РПГ и налазе се у 
активном статусу и то, : физичко лице – носилац регистрованог 
комерцијалног ППГ (само за производњу и прераду млека), 
предузетник средња школа научноистраживачка организација; ;  
у области пољопривреде привредно друштво;  (само за 
производњу и прераду грожђа); 
 Подстицај износи 50% - 65% ( ) ПОУРП од вредности 

реализованог улагања без ПДВ( ) у изградњу објеката и набавку 
опреме за прераду пољопривредних производа и маркетинг; 

 Захтев за подноси МПШВ – УАП до 1 новембра текуће године. .   
 
ПРЕРАДА И МАРКЕТИНГ НА  СЕКТОРУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЗАДРУГА И , 
ПРЕДУЗЕТНИКА : (Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг за 
набавку опреме у сектору млека меса вина пива и јаких алкохол, , , . пића, Сл. гласник РС број , 
78/18): 
 Право остварују предузетници привредна друштва,  и ЗЗ, који су као ПГ уписани у РПГ и 
налазе се у активном статусу; 
 Суфинансирају се улагања у набављену опрему за прераду и маркетинг (контролне 
маркице за млеко/месо и евиден. маркице за вина са ознаком географског порекла); 
 Подстицаји износе 50% - 65% ( )  ПОУРП од вредности инвестиције, без ПДВ; 
 Захтеви за субвенционисање трошкова набављене опреме достављају се по 
објављивању Јавног позива од стране МПШВ - УАП у ( 2018. години захтеви су могли да се 
подносе од 14 новембра до 14 децембра.  . ). 

 
 
СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА 
ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА (Правилник о подстицајима за спровођење активности у 
циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране органских , 
производа и производа са ознаком географског порекла Сл гл, . асник РС бр, . 39/2018): 
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 Право на подстицаје имају физичко лице : – носилац комерцијалног ППГ предузетник, , 
правно лице удружења, ; 
 Подстицаји се обезбеђују за контролу производње лабораторијске анализе и , 
издавање следећих сертификата систем управљања безбедношћу хране према : ISO 22000, 
FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R ; GLOBALG.A.P. ; HALAL ; KOSHER стандарду стандард стандард
стандард сертификација органских производа производа са ознаком географског ; /
порекла производа са ознаком „српски квалитет”;/  
 Подстицаји износе 50% - 65% ( ) ПОУРП од трошкова умањених за износ ПДВ а н(  ), ајвиши 
укупни износ подстицаја по кориснику је 500.000,00 дин; 
 Захтев се подноси МПШВ – УАП од 1. 31. ;марта до октобра текуће године  
 
УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВИНА И РАКИЈЕ (Правилник о подстицајима за инвестиције у 
пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, кроз 
унапређење квалитета вина и ракије, Сл гл. асник РС број , 48/13, 33/16, 18/18): 

 Право остварују произвођачи вина и ракије уписани у : 
РПГ и друге регистре и удружења произвођача вина ракије/ ; 
 Суфинансирају се трошкови анализе квалитета вина и 

ракије успостављање ознака географског порекла и слично,     ; 
 Подстицаји износе 50% - 65% ( ) ПОУРП од вредности 

реализоване инвестиције, умањене за износ ПДВ; 
 Захтев се подноси МПШВ – УАП од 1. априла до 30. 

септембра текуће године. 
 
ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА (Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну 
производњу Сл, . гласник РС број П, 31/18; равилник о коришћењу подстицаја за органску 
сточарску производњу Сл гл, . асник РС број 41/2017, 3/2018, 31/18): 

 Право остварује: правно лице, предузетник и физичко лице – 
носилац комерцијалног ППГ, уз испуњавање одговарајућих услова 
везано за бављење органском производњом; 
 Подстицај за органску биљну производњу увећава се за 120% 

од износа основних подстицаја за биљну производњу, односно за 
40% од износа одговарајуће врсте директних плаћања у сточарству, 

за органску сточарску производњу; 
 Захтеви за органску биљну производњу подносе се у два примерка Министарству 
финансија – Управи за трезор од , 03. маја до јуна а захтеви за подстицаје у органској 30. , 
сточарској производњи разлику се у зависности од врсте плаћања. 

 
ОЧУВАЊЕ БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА (Правилник о подстицајима за 
очување биљних генетичких ресурса Сл гл, . асник РС број , 85/13; Правилник о подстицајима за 
очување животињских генетичких ресурса Сл гл, . асник РС број , 83/2013, 35/2015, 28/2016, 
104/2018;  Правилник о подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена, 
Сл гласник РС број.  ,  110/2017): 
 Право остварује физичко лице : – носилац комерцијалног ППГ предузетник правно , , 
лице...); 
 Субвенција износи 100% (биљни генетички ресурси и очување животињских 
генетеских ресурса у банци гена) и од дин грлу до дин грлу за очување 400 / 30.000 /
животињских генетичких ресурса; 
 Захтев се подноси МПШВ – УАП од октобра до октобра за биљне генет1. 31. ( ичке 
ресурсе од марта до маја ); 1. 15. (за животињске генетичке ресурсе) и по објављивању Јавног 
позива за очување животињских генетичких ресурса у банци гена. 
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РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПЛАЋЕНЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА  (Правилник о условима начину и ,  
обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева плодова, , 
вишег засада расадника и животиња, Сл. . , гласник РС број,  61/17): 

 Право остварује правно:  лице предузетник и физичко лице , 
– носилац комерцијалног ППГ који је извршио осигурање у , 
пољопривреди код друштва за осигурање; 
 Подстицаји се испл ћу у у изн су д a j o o 40% - 45% ( ) ПОУРП - 70% 
пл ћ н пр ми сигур њa e e e je o a a (умањене за износ пореза) нa 
п друч у o j Moр вичк г Зл тибoрск г и К луб рскoг кругa o , a o  o a  o a (новина 

у 2019); 
 Право се остварује подношењем захтева Министарству финансија и привреде - 
Управи за трезор, једном годишње у два примерка од 1 јула до 15. новембра текуће године. , .  

 
1.3. КРЕДИТНА ПОДРШКА 

 
Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку ( . Сл гласник РС, 
број 48/17, 88/17 и 84/18): 
 Пословне банке одобравају кредите пољопривредницима док МПШВ , 
субвенционише део камате на кредите; 
 Право имају: физичка лица – носиоци комерцијалног ППГ, предузетници и правна 
лица ( , ЗЗ микро и мала правна лица); 
 Фиксна каматна стопа износи на год3% ишњем нивоу односно за физичко лице у , 1% 
ПОУРП, 40 , односно које је навршило највише година живота у текућој години односно које 
је женског пола; 
 Рок отплате је од 1 - 3 године, са грејс периодом до годину дана или од , 3 - 5 година 
(за набавку пољопривредне механизације за биљну производњу); 
 Кредити се одобравају у динарима – без валутне клаузуле; 
 Физичко лице и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под 
условом да је укупан износ кредита до 6.000.000,00 дин, а правно лице до 18.000.000,00 дин; 
 Кредитна подршка остварује подношењем писменог захтева банци за одобрење 
кредита уз одговарајућу докум, ентацију Примера ради физичко лице подноси предрачун за . ,  
набавку предмета кредита односно изјаву дату под пуном материјалном и кривичном , 
одговорношћу да ће средства искористити за намене наведене у захтеву;  
 Пољопривредници најчешће кредитну подршку користе за набавку репроматеријала 
за биљну производњу за набавку стоке и прикључне механизације и опреме,  . 
 

II ИПАРД ПРОГРАМ ЗА СРБИЈУ 2014 -2020  
 
ИПАРД II програм за Србију је програм претприступне 
помоћи ЕУ, чији је циљ унапређење продуктивности и 
конкурентности пољопривредно–прехрамбеног сектора и 
достизање стандарда ЕУ у области производње хране. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

УКУПНИ БУЏЕТ ИПАРД I I програма за Србију (2014-2020) износи 230 милиона евра: 175 
милиона евра помоћ ЕУ и 55 милиона евра буџетска средства Србије!  

Уплате средстава крајњим корисницима морају бити извршене до краја 2023. године!  

Средствима ИПАРД програма подржава се инвестирање у набавку нове опреме, 
машина механизације изградњу грађење, доградњу, , , , реконструкцију објеката…. 

 

Процес добијања ИПАРД подстицаја се заснива на томе да лица самостално 
обезбеђују средства за финансирање инвестиције, , која ће бити рефундирана у 

одређеном проценту након ре, ализације пројекта !!! 
 

Приликом обрачуна подстицаја узимају се у обзир само прихватљиви трошкови ПДВ (
није прихватљиви трошак)! 
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План позива за ИПАРД подстицаје у години 2019. (Табела 2) је информативног карактера и 
подложан је променама!  
Табела 2. План позива за ИПАРД подстицаје у години2019.  

Назив мере Статус Рок од Рок до Износ РСД,  
Мера 1- Инвестиције у физичку имовину 
ПГ (изградња објеката и набавка 
опрема машине и механизација , 
укључујући тракторе) 

најава 17.6.2019. 15.9.2019. 4.745.456.547,00 

Мера 3- Инвестиције у физичку имовину 
у вези са прерадом и маркетингом 
пољопривредних производа и 
производа рибарства (изградња и 
опремање) 

најава 1.8.2019. 15.10.2019. 3.636.926.020,00 

Мера 7 – Диверзификација ПГ и развој 
пословања (изградња и опремање) 

најава  15.11.2019. 1.2.2020. 1.733.909.506,00 

Мера 9 – Техничка помоћ најава  1.10.2019. 31.12.2019. 340.754.942,00 
Извор: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2017/11/IPARD-II-program-Plan-poziva-za-2019.pdf .  
10 корака за ИПАРД подстицаје  (http://ipard2.eu/wp-content/uploads/2018/05/IPARD2-brosura-A5.pdf):

1. Провера да ли можете да се квалификујете за доделу подстицајних средства. 
Потребно је да сте регистровани као ПГ у РПГ, у активном статусу да сте платити порезе и , 
доприносе да рачун није,  у блокади на дан подношења захтева и да није био у блокади више 
од 3 дана у периоду од 12 месеци пре дана подношења захтева…;0  
2. Временски рокови. Решење о одобравању пројекта где су наведена сва права и (
обавезе које корисник мора да испоштује а између ос, талог прецизирана је висина подршке, , 
рок за реализацију инвестиције и подношење захтева за исплату…) доноси се у року од 9 
месеци. , Након реализације инвестиције и подношења захтева за исплату рок за доношење 
Решења за исплату ИПАРД подстицаја је 6 месеци; 
3. Прикупљање понуда. Уколико је вредност инвестиције мања од 10.000,- евра подноси , 
се једна односно три понуде уколико вредност инвестиције прелази наведени износ исто , , (
правило важи за Меру и Меру Основица за обрачун ИПАРД подстицаја утврдиће се н1 3). а 
основу вредности најниже понуде уколико тај износ није већи од износа Референтне цене, ; 
4. Припрема пословног плана. Пословни план подносилац може да изради самостално, 
или се услуга израде може поверити консултанту (прихватљив општи трошак); 
5. Обезбеђивање финансијских средстава за реализацију инвестиције пројекта( ); 
6. Подношење Захтева за одобравање пројекта, у складу са критеријумима утврђеним у 
јавним позивима на адресу УАП; 
7. Одобравање пројекта и реализација инвестиције. Захтеви који испуњавају услове и 
који су прихватљиви биће рангирани и финансирани до износа расположивих средстава У , . 
случају када је поднет мањи број захтева, а износ расположивих средстава је довољан за све 
захтеве ранг листа неће бити формирана Након административне провере контроле на, . ,  
лицу места и одобравања пројекта доноси се Решење о одобравању пројекта од,  стране 
УАП након чега може,  да се започне инвестиција. У Решењу о одобравању пројекта наведен 
је рок у којем се мора реализовати инвестиција (рок је различит за различите типове 
инвестиција); 
8. Одобравање и исплата ИПАРД средстава. Поступак за одобравање исплате покреће 
се подношењем Захтева за одобравање исплате УАП Захтев . се подноси након реализације 
одобрене инвестиције пројекта( ), у року одређеном у Решењу о одобрењу пројекта. Након 
административне провере захтева УАП врши контролу на лицу места и проверава , 
испуњеност прописаних услова. Када се утврди да су испуњени сви прописани услови, 
директор УАП доноси Решење о укупном износу и исплати ИПАРД подстицаја Пре него што . 
поднесете захтев за коначну исплату, надлежни државни органи морају да процене да ли сте 
испунили све националне и стандарде ЕУ након чега Вам издају одговарајуће потврде, ; 
9. Усклађеност са стандардима. П Г мораће на крају инвестиције а пре подношења , 
Захтева за одобравање исплате да достави доказ о испуњености националних стандарда у , 
целокупном газдинству односно стандарда ЕУ на предметној инвестицији Доказе о , . 
испуњености стандарда издају ИПАРД техничка тела; 



1 .0 Контроле на лицу места. УАП спроводи контроле на лицу места, и то пре него што 
Вам одобри пројекат пре него што Вам одобри исплату средстава после исплате ИПАРД , , 
подстицаја. 
 
 
 
 
 
Током трајања ИПАРД програма може , да се поднесете Захтев за подстицајна средства за 
више од једног пројекта а по,  сваком Јавном позиву се може поднети само један захтев за 

подстицајна средства за једну или више инвестиција у оквиру истог сектора! 
 

Важно је: 5 година након коначне исплате од стране УАП морате да,  : 
 наменски користите инвестицију,  

 не смете је отуђити нити омогућити неком другом да је користи, ,  
 чувате документацију,  

 обележите предмет инвестиције. како би се информисала јавност о улози ЕУ; 
 омогућите приступ и контролу на лицу места свим овлашћеним лицима. 

 
Поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје дат је у Шеми 3.  
Шема 3: Приказ поступка за остваривање права на ИПАРД подстицаје  
 

 
Извор: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2017/11/Vodic-finalna-verzija-22.01-2-1.pdf 
 

Инвестиција не сме бити започета пре него што је пројекат одобрен осим општих (
трошкова)! 
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2.1. МЕРА 1 ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ : ПГ (ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И НАБАВКА 
ОПРЕМЕ МАШИНА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ, ) 

 
 
 
 
 
Први ИПАРД позиви били су расписани управо за Меру 1, и са њима се почело крајем 2017. 
године. До марта реализована су три2019.  Јавна позива за подношење захтева за ову меру, 
са укупним буџетом од око м4 илијарди дин, и то за: 
 набавку нове опреме машина и механизације (2, 5.12.2017-26.02.2018); 
 набавку новог трактора (04.01.2018-26.02.2018) и 
 изградњу објеката и набавку нове опреме машина и механизације осим инвестиција у , , 

набавку нових трактора (01.11.2018-09.01.2019). 
 
Право на подстицаје у оквиру Мере 1 имају физичка лица укључујући предузетнике микро( ), , 
мала и средња привредна друштва и ЗЗ, која су уписана у РПГ и налазе се у активном статусу.  
 
ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу од вредности прихватљивих 
трошкова инвестиције, умањене за износ ПДВ-а и то:,  
 60% од укупних прихватљивих трошкова или,  
 65% од укупних прихватљивих трошкова - ако је корисник лице млађе од година40 ; 
 70% од укупних прихватљивих трошкова - ако је место инвестиције у планинским 
подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди; 
 додатних 10% за инвестиције у управљање отпадом и отпадним водама. 

 

 
 
Корисник може да оствари ИПАРД подстицај од највише милиона евра у период1,5 у 
спровођења ИПАРД II програма (у једном или више јавних позива).   
 
Шема 4: Графички приказ поступка обрачунавања износа ИПАРД подстицаја 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2017/11/Vodic-finalna-verzija-22.01-2-1.pdf 
 

Корисник остварује право на подстицаје без обзира на вредност инвестиције, , у оквиру сл. 
гграница: 

Сектори 
Минимални 

износ у 
еврима 

Максимални 
износ у еврима 

Сектори воћа поврћа и осталих усева,   (жита и индуст. биље) 5.000,- 700.000,- 

Сектори млека и меса 5.000,- 1.000.000,- 

Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава (Сл. гласник РС број 84, /17, 112/17, 78/18) 
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ОПШТИ УСЛОВИ 
Како би остварили право на ИПАРД подстицај, потенцијални 
корисник требало би да испуни низ општих услова који поред , 
осталог укључују и:  

 нема неизмирених обавеза према држави у тренутку подношења пријаве;  
 измирене доспеле обавезе по основу раније одобрених инвестиција финансираних од 
стране МПШВ; 
 потврду да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу; 
 уколико објекат катастарска парцела који су предмет инвестиције нису у власништву /
подносиоца пријаве потребно је да постоји , Уговор о закупу од најмање година почев од 10 
календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката;  
 подносилац захтева има најмање три понуде за инвестицију чија је вредност већа од 
10.000,- евра, односно једну понуду за инвестицију до 10.000,- евра;  
 објекат који је предмет инвестиције има дозволу за изградњу, а ако је предмет захтева 
опрема која се уграђује у објекат онда објекат има употребну дозволу. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО СЕКТОРИМА: 
 

СЕКТОР МЕСА . 1.000 , ПГ која имају капацитет објекта до говедаодносно до оваца или коза1.000 , 
односно до крмача400 , односно до 10.000 , товних свиња односно до бројлера по 50.000 
турнусу, односно до бројлерских родитеља по турнусу и50.000 , мају право на: 
1. Инвестиције у изградњу реконструкцију и или опрему/ /   за објекте штале објект: , и за 

управљање отпадом складишни капацитети,   за стајњак;  
2. Улагање у машине опрему и механизацију укључујући тракторе до , (  100kW);  
3. Инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на ПГ. 
ПГ са капацитетим вишим од наведених подршку могу да остваре кроз инвестиције које се 
односе на складиштење и дистрибуцију стајњака и производњу енергије из обновљивих 
извора. 
Напомена: Капацитет постојећег објекта се сабира са капацитетом новог објекта који се 
планира изградити и опремити и на крају инвестиције овај збир не сме прећи максимално 
дозвољени капацитет Капацитети за узгој оваца и коза се сабирају ако подносилац има обе . , 
врсте животиња на ПГ.

 
 
СЕКТОР МЛЕКА . ПГ која имају уписано у РПГ до 300 млечих крава имају право на: 
1. Инвестиције у изградњу реконструкцију и или опрему/ /   за: штале за музне краве; у 
објекте и опрему за управљање отпадом; складишне капацитета за стајњак као и , 
специфичну опрему за манипулацију стајњаком; 
2. Инвестиције у машине, опрему и механизацију (укључујући тракторе до 100kW); 
3. Инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на ПГ. 
Уколико подносилац захтева има више од млечних крава300 , остварује право на одобравање 
пројекта само за инвестиције које се односе на складиштење и дистрибуцију стајњака и 
производњу енергије из обновљивих извора на газдинству. 
Напомена. . Број грла се посматра у тренутку подношења захтева Постојећи број грла се 
сабира са бројем грла које корисник планира да уведе у производњу и на крају,  инвестиције 
овај збир не сме да пређе максимално дозвољен број грла.  
СЕКТОР ВОЋА. ПГ која имају уписано у РПГ од 2 ha до 20 ha јагодичастог воћа, односно од 5 
ha до 100 ha другог воћа имају право на: 
 Куповину трактора (укључујући тракторе до 100kW); 
 Изградња: објеката за складиштење укључујући ( ULO хладњаче система за ), 
наводњавање система противградне заштите ограда око засада газдинс, , / тва…; 
 Набавка опреме, машина и механизације; 
 Инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на ПГ. 
Напомена: након реализације ИПАРД инвестиције, потребно је да је задовољи услов за 
ИПАРД подстицај. 
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УСЛОВИ ЗА НАБАВКУ НОВОГ 
ТРАКТОРА 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАЊЕ  
И БОДОВАЊЕ  

СЕКТОР ПОВРЋА . ПГ која имају уписано у РПГ од 0,5 ha 5 haдо  поврћа у заштићеном 
простору или од 3 ha до 50 ha поврћа на отвореном простору имају право на: 
 Куповину трактора ( W)укључујући тракторе до 100k ; 
 Изградња стакленика и пластеника: , објеката за складиштење поврћа, система за 
наводњавање...; 
 Набавка опреме, машина и механизације; 
 Инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на ПГ. 
Напомена: на крају ИПАРД инвестиције потребно је да се задовољи услов за ИПАРД 
подстицај. 
 
СЕКТОР ОСТАЛИХ УСЕВА ( , , )житарице уљарице шећерна репа . ПГ средства се могу 
одобрити за следеће намене: 
 од 2 ha до 50 ha: набавка трактора снаге мотора до изградња и опремање 100 kW; 
објеката за складиштење; 
 од 50 ha до 100 ha: набавка опреме машина и механизац, ије осим комбајна и трактора, ; 
изградња и опремање објеката за складиштење; 
 ПГ са више од 100 ha под осталим усевима изградња и опремање објеката за : 
складиштење. 
Напомена: на крају ИПАРД инвестиције потребно је да се задовољи услов за ИПАРД 
подстицај. 

 
Током трајања ИПАРД програма може се набавити 
само ЈЕДАН трактор. Највећа снага мотора 
трактора који се може набавити одређена је по 
секторима и према величини капацитету ПГ/ . Видети 
на линку: https://ipard.co.rs/ipard-mera-101.html#deo1. 

 
Уколико је број захтева већи од износа опредељених 
средстава, захтеви који испуњавају услове за 
одобравање пројекта бодују се и рангирају (  3).Табела  

 
Табела 3. 1Критеријуми за рангирање и бодовање пројеката у оквиру Мере  

Критеријуми  
Бодо

ви 
Подносилац је женског пола – важи само за носиоце ППГ и предузетнице 15 
Подносилац је лице млађе од година у време доношења решења о одобравању пројекта 40 
- важи само за физичка лица 15 

У сектору млека има до млечних крава50  15 
Сектор меса: капацитет објекта до го100 веда и или до оваца и / 500 коза и или до / 1.000 
свиња 

15 

Подносилац захтева је сертификован за органску производњу 15 
Место инвестиције се налази у ПОУРП  25 
Подносилац је ЗЗ или је подносилац члан ЗЗ 10 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА  100 
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2.2. МЕРА 3: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ЗА ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

 
 
 
 
 
 
Први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта у оквиру Мере 3 
реализован је у периоду од 27. марта до 28. 2018. маја године, а други Јавни позив у периоду 
од 18 децембра 2 године до 11. 018.  . марта 20 године19. . 
 
Право на подстицаје у оквиру Мере остварују 3 регистровани предузетници и микро мала , 
и средња предузећа и ЗЗ који су уписани у РПГ и налазе се у активном статусу, . 
 
Прихватљиве инвестиције и трошкови у оквиру Мере 3 су: 
 Изградња изградња грађење( , , доградња или побољшање реконструкција санација) ( ,  
или адаптација непокретне имовине) ; 
 Куповина нов опреме машина и механизације укључујући компјутерске програме e , , 
који омогућавају производне процесе; 
 Општи трошкови (консултантске услуге студије изводљиво, сти и слично).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу од вредности прихватљивих 
трошкова инвестиције, умањених за износ ПДВ-а и то, : 
 50% од укупних прихватљивих трошкова и 
 додатних 10% за инвестиције у управљање отпадом и отпадним водама. 
 
Корисник може да оствари ИПАРД подстицај од највише 2 милиона евра у периоду 2014-
2020. година. 
  

Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу 
прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства Сл гласник ( . 

РС бр, . 84/17, 23/18, 98/18) 
 

Корисник остварује право на ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ, без обзира на укупну вредност инвестиције, 
у оквиру следећих граница: 

Сектори Минимални износ (у еврима) Максимални износ у еврима( ) 

Сектор млека 10.000,- 2.000.000,- 

Сектор меса 10.000,- 1.000.000,- 

Сектор воћа и поврћа 10.000,- 1.000.000,- 
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УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА НА ИПАРД 

ПОДСТИЦАЈЕ 

Шема 5. Графички приказ поступка обрачунавања износа ИПАРД подстицаја 

 
Извор: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2017/11/Vodic-m3-verzija-jedan-4.pdf  
 

Да би остварили право на средства у оквиру Мере 3, 
потенцијални корисници морају да испуњавају ОПШТЕ 
УСЛОВЕ који поред осталог подразумевају и да: 
 Објекат који је предмет инвестиције има 
дозволу за изградњу, а ако је предмет захтева опрема 

која се уграђује у објекат онда да објекат има употребну дозволу; 
 Најмање три прикупљене понуде за инвестиције чија је вредност већа од 10.000,- евра, 
односно једна понуда за инвестицију до 10.000,- евра; 
 Једноставан пословни план за инвестиције вредности до 50.000,- евра или сложен 
пословни план за инвестиције вредности веће од 50.000,- евра. 

 
У зависности од сектора, корисници морају да испуне и следеће ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ: 
 СЕКТОР МЛЕКА : (корисник мора бити регистрован у Регистру објеката у складу са 
Законом о ветеринарству мора имати капацитет од ); 3.000 - 100.000 l сакупљеног млека по 
дану у просеку у последњој пословној години пре подношења пријаве; 
 СЕКТОР МЕСА: корисници морају бити регистровани у Регистру објеката у складу са (
Законом о ветеринарству); кланице са минималним капацитетом осам радних сати за 10 
говеда свиња оваца или коза или живине, 50 ,  ,  5.000 ; 
 СЕКТОР ВОЋА И ПОВРЋА: објекат уписан у Централни регистар објеката. 

 
Уколико је број захтева већи од износа опредељених средстава пре одобравања пројекта, , 
захтеви који испуњавају услове за одобравање пројекта, бодују се и рангирају (Табела 4).  
 
Табела 4. Критеријуми за рангирање и бодовање пројеката у оквиру Мере 3 

Критеријуми  Бодови 
Место инвестиције у ПОУРП 20 
Инвестиција усмерена ка заштити живот средине или управљању отпадом и отпадни. м 
водама 

20 

Подносилац захтева је сертификован за органску производњу односно овлашћен је , 
корисник ознаке географског порекла 20 

Целокупна инвестиција усмерена за достизање стандарда ЕУ 20 
Инвестиција усмерена за побољ енергетске ефикасности укључујући и коришћењ. , е ОИЕ 20 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА  100 
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2.3. МЕРА 7: ДИВЕРСИФИКАЦИЈА РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ 
 
Право на средства остварују: пољопривредници или чланови домаћинства који се баве 
пољопривредним или непољопривредним активностима на селу и микро и мала предузећа 
из руралних подручја. 
 
Специфични критеријуми прихватљивости инвестиције:  
 Максималан број лежајева је ограничен на 3 дуплих 0 кревета (6 места за спавање0 " "); 
 Корисник мора бити власник категорисаног објекта, у складу са Законом о туризму, на 
крају реализације инвестиције и пре финалне исплате. 
 
Прихватљиви трошкови који се могу субвенционисати из ИПАРД средстава:  
 Изградња и обнова непокретне имовине;  
 Куповина нове опреме и намештаја;  
 Куповина нових машина и опреме за унапређење понуде туристичког места у 
туристичке и гастрономске сврхе укључујући I хардвер и софтвер;, T     
 Инвестиције у објекте за рекреацију и опрема;  
 Општи трошкови (услуге архитекте инжењер, а, консултанта, студије изводљивости и 
слично);  
 
Износ ИПАРД подстицаја: до 65% вредности инвестиције (прихватљивих трошкова, без ПДВ). 
 
Минимални и максимални износи укупних прихватљивих инвестиција 
 минимални износ повраћаја средстава је 5.000,- евра;  
 максимални износ повраћаја средстава је 300.000,- евра;  
 
Корисник може добити максималну подршку од 400.000, - евра у периоду 2014 - 2020. 
година. 
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III ПО   
 

3.1. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО ,  
 
Бесповратна средства Покрајинског сркретаријата за 
пољопривреду водопривреду и шумарство ПСПВШ з, ( ) а 
куповину пољопривредне механизације и опреме, 
пољопривредним произвођачима се исплаћују након 
реализације инвестиције односно након што корисник , 
уради монтажу опреме и достави ПСПВШ потребну 
документацију (у обзир се узима вредност инвестиције без 
ПДВ).  
 
 
Право на подстицаје имају физичка и правна лица микро и мала ( предузећа; ), ЗЗ која, поред 
осталог, испуњавају следеће захтеве: 
1. ПГ мора бити уписано у РПГ у активном статусу,  и мора имати пребивалиште седиште /
на подручју АП Војводине; 
2. Инвестиција мора бити реализвана на територији АП Војводине; 
3. Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу; 
4. Измирене све доспеле обавезе према држави (порези и сл.); 
5. Иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја 
( ). изузев кредитне подршке  

 
 
 
 
Пољопривредним произвођачима скрећемо пажњу на најчешће разлоге због којих ПСПВШ 
одбија пријаве за бесповратна средства:   
 У РПГ је уписано мање или више површина него што је,  дефинисано за одређени 

сектор;  
 У РПГ није регистрована производња за коју се траже средства; 
 Земљиште у закупу краће од 5 година;  
 Износ предрачуна мањи већи од граничне вредности за предметну инвестицију/  ;  
 Инвестиције започете пре НУЛТЕ контроле се не прихватају; 
 Објекат није уписан у Регистар објеката за узгој држање и промет животиња,  ; 
 Објекат нема употребну дозволу или није достављена грађевинска дозвола. 
  

Поштовање ових захтева је веома важно, јер се тиме избегава одбијање пријава и 
скраћује време за остваривање права на подстицаје!  

 

КРАЈИНСКЕ МЕРЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 
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Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини 
у 2019. години: 

 Право на бесповратна средства имају произвођачи са 
највише 1-19 млечних крава ( ), сектор млека односно са мање од 20 
јунади у тову оваца коза крмача товљеника свиња, 150 / , 30 , 100  , 4.000 
комада пилића бројлера ( );сектор меса  
 Бесповратна средства су поред осталог намењена и за 

куповину боксева за смештај животиња подова за лежишта појилице електричне , , , 
пастирице вентилације музилица и система за мужу лактофриза кућица за смештај телади, , , , , 
балирки за сено; 
 Суфинансира се до односно ПО60%, 70% ( УРП лица млађа од година и жене, 40 ) 
прихватљивих трошкова инвестиције; 
 Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 60.000,00 дин а , 
макималан износ не може прећи 2.200.000,00 дин односно , 2.500.000,00 дин за подносиоце 
који остварују право на подстицаје у износу до 70%; 
 Конкурс је објављен 0 а рок за пријаву је 15.03 године5.02,    .2019. . 

 
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну 
производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2019. години: 

 Услов је да ПГ у РПГ има уписано до производње 0,49 ha 
одговарајуће пољопривредне културе за коју се конкурише  у 
заштићеном простору; 
 Бесповратна средства намењена су за набавку: (1) 
конструкција за објекте заштићеног простора фолије за ; (2) 
покривање објеката заштићеног простора фолије за сенчење и ; (3) 

спречавање губитка топлоте мреже за сенчење објекта систем за наводњавање кап ; (4) ; (5) „
по кап сист ме за микрокишење систем за фертиригацију столови за производњу ”, e ; (6) ; (7) 
расада инструм; (8) енте за мерење нивоа CO2, , ; температуре супстрата и ваздуха као и влаге
(9) , , ( ); (10) саксије контејнери за производњу расада ослонаци за поврће мреже и коље
систем за загревање; 
 Суфинансира се дносно ПОУРП лица млађа од година и жене од ук60%, o 70% ( , 40 ) упно 
прихватљивих трошкова инвестиције; 
 Максималан износ бесповратних средстава за набавку опреме за тачке 1 – 9 збирно 
јесте 1.000,00 дин/m2 и не може бити већи од 1.500.000,00 дин по пријави односно , 
1.650.000,00 дин по пријави док је за тачку 10 максим, алан износ по пријави 1. дин/300 kW и не 
може бити већи од 600.000,00 односно 660.000,00 дин за подносиоце који остварују право 
на подстицаје у износу до 70%; 
 Конкурс је објављен 0 а рок за пријаву је 15.03 године5.02,    .2019. .  
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање 
и опреме за побољшање водног ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП , 
Војводине у 2019. години: 

 ПГ морају испуњавати специфичне услове у погледу 
површина које су уписане у РПГ: у секторима воћа ( 1,99 haдо  
јагодичастог воћа и или до / 4,99 ha осталог воћа), поврћа ( 0,49 до 
ha у заштићеном простору и или до / 2,99 ha поврћа на отвореном 
простору), винове лозе ( 49,99 haдо  под виновом лозом али право , 
на субвенције има на површинама до 10,00 ha винове лозе и ) 

осталих усева ( 9до 9,99 ha пољопривредних површина под осталим усевима али право на , 
субвенције има само на површинама до 10 ha осталих усева); 

  
СРЕДСТВА ПСПВШ У ГОДИНИ НА РАСПОЛАГАЊУ2019.   СУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ  

ПРОИЗВОЂАЧИМА ОД ФЕБРУАРА МЕС ЕЦА А ПРВИ РАСПИСАНИ КОНКУРСИ СУ, : 
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 Прихватљиве инвестиције се односе на куповину пумпи агрегата распрскивача, , , 
система кап по кап„ “; ; ; система потповршинског наводњавања изградња цевовода
агротекстили малч фолије тифони и сл;,  ,  
 Суфинансира се дносно ПОУРП лица млађа од година и жене од укупно 60%, o 70% ( , 40 ) 
прихватљивих трошкова инвестиције; 
 Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 21.000,00 дин а , 
максималан износ не може бити већи од 7.000.000,00 дин односно , 7.700.000,00 дин за оне 
који остварују право на подстицаје у износу до 70%; 
 Конкурс је објављен 0 а рок за пријаву је 15 године6.02,  .03.2019. .  

 
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у 
набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената 
потребних за подизање производних засада воћака винове лозе и , 
хмеља у години2019. : 
 Корисник средстава остварује прав на суфинансирање ако o 
у РПГ има уписано до 1,99 ha јагодастог воћа и или / до 4,99 ha 

осталог воћа. Уколико произвођач подноси захтев за субвенцију за подизање засада хмеља 
и винове лозе остварује право на бесповратна средства на површинама до 10 ha; 
 Прихватљиве инвестиције су наб: авка елемената за противградну заштиту стубова за , 
подизање засада опреме за ограђивање засада, , „anti-frost“ ;система и слично  
 Суфинансира се до односно 60%, 70% (ПОУРП лица млађа од година и жене, 40 ) од 
вредности укупно прихватљивих трошкова инвестиције, ;односно вредности опреме  
 Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 76.800,00 дин а , 
максималан износ не може прећи 7.000.000,00 дин; 
 Конкурс је објављен 0 а рок за пријаву је 15 године6.02,  .03.2019. .  

 
 
 
 
Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији 
АП Војводине: 

 Право да конкуришу имају физичка лица старија од 18 
година и млађа од година40 , чија су газдинства уписана у РПГ 
после 01. текуће календарске године01.  ; 
 Бесповратна средства су намењена за куповину 
механизације и опреме у биљној ( , , прскалице косачице
атомизери ротофрезе системи кап по кап“, плугови тањираче, ,  „   , , 

сетвоспремачи пластеници калибратори класирке пакерице и , , , , ) сточарској производњи 
( , , балирке елеватори за утовар бала косачице опрема за објекте за смештај животиња, , 
цистерне за стајњак квалитетна приплодна грла, ); 
 Бесповратна средства износе до 9 од укупно прихватљивих трошкова инвестиције;0%  
 Подносилац пријаве мора имати израђен пословни план, а спровођење прихватљивих 
активности не сме започети пре подношења пријаве за подршку; 
 Конкурс је у 2 години био расписан од 1 априла до маја018.  7.   21. . 

 
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства 
пољопривредних газдинстава у АП Војводини: 

Право на бесповратна средства имају произвођачи воћа и поврћа 
који у РПГ имају уписано до 1,99 ha јагодичастог воћа и/или до 4,99 
ha осталог воћа односно до,   0,49 ha поврћа у заштићеном и/или до 
2,99 ha поврћа на отвореном простору; 

ПСПВШ наставља са мерама подршке из претходне године те се у години могу , 2019. 
очекивати и следећи конкурси: 

 Суфинансира се односно П60%, 70% ( ОУРП лица млађа , 
од 40 година и жене) прихватљивих трошкова инвестиције/вредности опреме; 
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 Бесповратна средстава намењена су за опремање хладњача мањег капацитета за 
с купљање и складиштење воћа и поврћа и припрему воћа и поврћа за тржиште набавкаa (  
опреме-линија за чишћење и прање производа бербу сортирање и калибрирање паковање , , , 
и обележавање производа и бокс палета за транспорт и складиштење производа); 
 Потребно је да подносилац пријаве има изграђен објекат у власништву или закупу 
(грађевинска дозвола у, писан у катастар непокретности или захтев за легализацију) или да 
је у поступку изградње капацитета за скупљање и складиштење воћа и поврћа уз , издате 
локацијске услове ( ).бокс палете  
 Конкурс је у 2 години био расписан од 1 априла до маја018.  7.   25. . 

 
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у 
набавку опреме за производњу вина и производњу и прераду 
печурака на територији АП Војводине: 
 Право на средства имају предузетници и правна лица микро (

и мало правно лице ЗЗ) који и;  мају винограде на минимум 0,5 ha; 
 Бесповратна средства се добијају за набавку опреме за производњу вина, као и 
опреме за производњу и прераду печурака; 
 Суфинансира се до односно 50%, 60% (ПОУРП лица млађа од година и жене, 40 ) од 
укупно прихватљивих трошкова инвестиције; 
 Подносилац пријаве у власништву или закупу не мање од година мора имат( 5 ) и 
изграђен објекат површине 50 m2, у ком се може адаптирати просторија за производњу вина, 
док је код произвођача печурака неопходно уписати објекат у Катастар непокретности са 
одговарајућом наменом; 
 Конкурс је у 2 години био расписан од 1 априла до јуна018.  7.   15. . 

 
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији 
АП Војводине: 

 Корисник средстава је искључиво физичко лице носилац ППГ, 
које се налази су активном статусу и које у РПГ има уписано минимум 10 
кошница пчела; 
 Прихватљиве инвестиције се односе на набавку нових пчелињих 

друштава и опреме за пчеларство; 
 Бесповратна средства утврђују се у износу до односно 50%, 60% 

( , 40 ПОУРП лица млађа од година и жене од укупно прихватљивих ) 
трошкова инвестиције; 

 Конкурс је у 2 години био расписан од 2 априла до маја018.  4.   15. . 
 

Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске 
производње на ПГ и за увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се 
врши производња и прерада млека у АП Војводини: 
 Право на бесповратна средства имају ПГ уписана у РПГ ППГ( , 

предузетници правна лица са просечним дне, ) вним капацитетом до 
2.999 l прикупљеног млека; 

 Субвенционише се адаптација објеката за прераду млека и производњу млечних 
производа, као и куповина нове опреме; 
 Бесповратна средства износе до односно ПОУРП лица млађа од година и 70%, 80% ( , 40 
жене) од укупно прихватљивих трошкова; 
 Подносилац пријаве мора прихватити сарадњу с високообразовном институцијом;  
  У власништву или закупу минимум година ПГ( 5 )  мора имати објекат минимум 50 m2, у 
којем се може адаптирати просторија за млекару у домаћинству и да је регистрован у , 
Регистру објеката; 
 Конкурс је у 2 години био расписан од 5 јуна до септембра018.  .  1. . 
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Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле 
и сертификације органске производње као и набавку прикључне , 
механизације за органску производњу на територији АП Војводине: 
 Право на подстицаје имају физичка лица предузетници, микро ,  
и мала привредна друштва као и ЗЗ;,  

 Субвенционишу се трошкови контроле и сертификације производа добијених по 
методама органске производње, као и куповина опреме за механичко регулисање корова, 
међуредних култиватора разривача прскалице и атомизери, , ; 
 Суфинансира се до 80% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције; 
 Конкурс је у 2 години био расписан од 5 јуна до новембра018.  .  1. . 
 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођењ и a 
сертификациј система безбедности и квалитета хране и производа e 
са ознаком географског порекла на територији АП Војводине: 
 За ова средства могу да се пријаве физичка лица као и , 

привредна друштва удружења грађана ЗЗ, , ; 
 Прихватљиви су трошкови израде елабората за добијање ознаке 

географског порекла и пратећих лабораторијских анализа, трошкови контроле и 
сертификације производа с географ. пореклом трошкови увођења и сертификације система, : 
ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER,  ;СРПСКИ КВАЛИТЕТ 
 Бесповратна средства су у износу до 70% од укупно прихватљивих трошкова; 
 Конкурс је у 2 години био расписан од 5 јуна до новембра018.  .  23. . 
 

 
 
 
 

3.2. ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ (ПФРП)  
 
Средства ПФРП намењена су за кредитирање пољопривреде а пласирају се по конкурсној , 
процедури.  
 
 Право да конкуришу имају регистрована ПГ правна и физичка ли( ца са територије АП ) 
Војводине;  
 Каматна стопа: 1% ( ) инвестиције у области наводњавања - 1,5% (остале инвестиције и 
опрема); 
 Рок отплате од 9 месеци до година (за набавку нове пољопривредне механизације са5 ),  
грејс периодом од 6 - 36 месеци; 
 Висина кредита: минимални износ 1.000,- евра (10.000,- евра силоси) – максимални 
износ 40.000, - евра; 
 У години било је расписано 2018 10 конкурса за куповину опреме механизације и , 
квалитетних приплодних грла, који су били отворени од марта до 23. 25. jуна; 
 У другој половини фебруара 2 године расписани су нови конкурси за доделу кредита, 019. 
који ће бити отворени до утрошка средстава, и то, , између осталог за набавку: нове 
пољопривредне механизације погонске и прикључне нових сист( ); ема и опреме за 
наводњавање и бушење бунара опреме ; за сточарске фарме стакленика и пластеника нових ; ; 
система противградних мрежа квалитетне телади и прасади за тов; .... 
 

ПСПВШ најављује у години и суфинансирање инвестиција за набавку нове опреме 2019. 
за мини млекаре и; нвестиција у прераду млеса, као и у производњу ракије! 
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3.3. РАЗВОЈНИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ  (РФВ) 
 
РФВ одобрава дугорочне кредите за развој пољопривреде и туризма као и краткорочне , 
кредите за обртна средства у пољопривреди пољопривредним произвођачима физичким , , 
лицима који имају активан статус газдинства мање од година живота и налазе се на , , 70 
територији АП Војводине.  
 
Највећа заинтересованост пољопривредника је за дугорочне кредите намењене за куповину 
механизације опреме и пољопривредног земљишта, . Ови кредити имају рокове отплате до 
7 , 2 , година са грејс периодом до године са валутном су клаузулом и повољним каматним 
стопама (1 - 3% на годишњем нивоу). 
У години конкурси 2019. за кредитирање су расписани већ крајем јануара месеца а биће , 
отворени све до утрошка средстава.  
 
ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ се одобравају у износу од  100.000,00  дин  до 100.000.000,00  дин, са 
каматном стопом од 1% - 3%, у зависности од развијености ЈЛС, начина обезбеђења кредита 
(да ли је кредит са гаранцијом пословне банке или са хипотеком и намене кредита) . 
Сопствено учешће је најмање 20% предрачунске вредности инвестиције односно без учешћа , 
у случају финансирања прикључних машина и ИПАРД пројеката. Рок враћања кредита је до 5, 
односно година са укљученим 7 , грејс периодом до месеци или месеца у зависности од 6 24 (
врсте/намене кредита).  
Табела 5. Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду висина каматне стопе:  

 
Извор Р: ФВ. 
 
 
 
 
  
Кредити за ИПАРД инвестиције. Корисници кредита су лица уписана у РПГ са активним 
статусом који су примили Решење УАП о одобрењу пројекта у оквиру ИПАРД подстицаја и , , 
то физичка лица : – носиоци комерцијалног ППГ предузетници привредна друштва, ,  и ЗЗ 
разврстани у микро мало или средње правно лице,  . 
 Износ кредита највише до:  150.000, - евра у динарској противвредности за одобрене 
пројекте за набавку погонске пољопривредне механизације и пољопривредних машина и до 
800.000, - евра у динарској противвредности за инвестиције у објекте и опрему; 
 Каматна стопа је од 1 - 3%, у зависности од развијености ЈЛС и начина обезбеђења 
кредита кредит са гаранцијом или хипотеком Није потребно ( ). сопствено учешће Рок . 
враћања кредита је до 7 година у оквиру којих ј, е обухваћен грејс период до 2 године; 
 РФВ је на првој седници Надзорног одбора ( одобрио кредита при чему28.01.2019.)  13 ,   
10 , 3 кредита индивидуалним пољопривредним произвођачима а кредита правним лицима и 
предузетницима. 
 3.4. ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АП  ВОЈВОДИНЕ 
 
Основна делатност Фонда је издавање гаранција пословним банкама као средства 
обезбеђења уредног враћања банкарских кредита. Циљ је да пољопривредницима 
( ) физичким лицима и предузетницима и МСП на подручју АП Војводине обезбеде повољнији 
услови кредитирања од тржишних ниже каматне стопе дужи грејс период дужи период (  , , 
отплате кредита и сл).  

Пољопривредно земљиште које је предмет куповине мора бити у пречнику до км 50 
од седишта РПГ а куповина земљишта се може извршити у року од најдуже , 12 

месеци рачунато од дана закључења Уговора о кредиту.  
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Правилником о упису у РПГ и обнови регистрације, 
као и о условима за пасиван статус ПГ и изменама и 
допунама истог, прецизирано је између осталог, :   
 у РПГ може се уписати ПГ са најмање 0,5 ha 

пољоприв. земљишта, као и ПГ са мање од 0,5 ha 
пољоприв земљишта уколико поседује . , 
стакленике и пластенике бави се узгојем рибе, , 
гајењем печурака пчела, , прерадом сеоским , 
туризмом и сл; 

 Обавезан је упис свих катастарских парцела на 
којима се обавља производња; 

 Ако у току године дође до промене пријављених 
података промена сетвене структуре сточног ( , 
фонда статусних података пољопривредници , ), 
су дужни да исте пријаве у року од дана од 30 
настанка промене;  
 

Уколико се утврди да фактичко стање на терену не 
одговара подацима уписаним у РПГ ПГ се утврђује ,  
пасивни статус што значи и немогућност , 
коришћења подстицаја. 
 
Упис обнова регистрације и пријава,  промене 
података као и подношење захтева за одређене , 
подстицајне мере врши се у оној подручној јединици 
Управе за трезор која је надлежна према месту , 
пребивалишта пољопривредника, односно 
предузетника односно према месту седишта , 
правног лица без обзира где се врши , 
пољопривредна производња. 
 

 

Током 2 године било је активно018.  9 конкурса за куповину објеката пољопривредне опреме ; 
и механизације енергетску ефикасност и ОИЕ куповину пољопривредног земљишта; ; ; 
изградњу складишта куповину опреме набавку репроматеријала у пољопривреди; ; ; 
предузетнице и младе покретање пословања; . 
 
Пољопривредници који добију гаранцију ГФВ могу конкурисати за кредит само код 
пословних банака, али не и код Покрајинског фонда за развој пољопривреде или Развојног 
фонда Војводине. 
 
 

IV ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 
 
 

Право на подстицаје остварују ПГ 
уписана у РПГ и која су у активном 
статусу.  
 
Поступак за остваривање права на 
подстицаје покреће се 
подношењем захтева (у року који 
је дефинисан одговарајућим 
правилником или по расписивању 
Јавног позива) или на други начин 
(пријава на Конкурс захтев банци , 
за одобрење кредитне подршке...).  
 
Подстицаји се исплаћују по 
редоследу подношења захтева до , 
износа опредељених средстава или 
се пак захтеви код конкурса( ) 
рангирају и постављају границе у 
виду бодова за 
прихватање одобравање пријава/ .   
 
Пољопривредници захтеве за 
остваривањем права на подстицаје 
подносе лично и или у сарадњи са /
ПССС, ЈЛС основним , одгајивачким 
организацијама за квалитетна (  
приплодна грла млекарама… ),  
 
Информације о подстицајима и 
кредитној подршци у 
пољопривреди и руралном развоју 
из националних покрајинских и /
ИПАРД мера пружају: 
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ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ У БАЧКОЈ 
ОБЛАСТИ:  
 Нови Сад, 131, Темеринска тел: 021/478-02-

20, 021/6412-180; 
 Бачка Топола, Главна 103, тел: 024/714-121, 

024/711-100; 
 Сомбор, 5, : 025/54Стапарски пут 3 тел -12-488; 
 Суботица, Трг цара Јована Ненада 15/I телII, : 024/555-932 
 Врбас, Куцурски пут бб тел:,  021/705-421, 021/704-739. 

 
 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И , 
ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА:  
Адреса Булевар краљ: а Александра 84 Београд, 11 050 ; 
Сајт: http://uap.gov.rs 
Рад са странкама: од 11 до 12 х и од 14 до 1 х;5  
Телефони: 011/30-20-100; 011/30-20-101; 011/30-20-118. 

 
 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ , 
И ШУМАРСТВО :  
Адреса: Булевар Михајла Пупина 16 Нови Сад Србија, 21101 , ,   
Сајт: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/ 
Телефон: 021/487-4411. 
 

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ: 
http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/ 
http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/konkursi-cyr.html; 
 
 
РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ: http://www.rfapv.rs 

 
 
 
ПОДРШКА ЗА ИПАРД СРЕДСТВА: 
 
http://ipard2.eu;  
 
https://ipard.co.rs; 
 

 
САЈТ http://subvencije.rs (моб: +381-65-43-777-34). Сајт уређује 
Удружење пољопривредника општине Рума које пружа и,  СМС 
обавештења о подстицајима у пољопривреди свим члановима 
удружења. СМС систем подршке покрива целокупну територију 
Србије и пољопривредници не морају имати газдинство 
регистровано на територији општине Рума да би били чланови 
Удружења и добијали СМС обавештења.  
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Регионална развојна агенција Бачка. Чланови агенције су 16 
локалних самоуправа са територије Бачке Иницијатива за оснивање . 
агенције покренута је управо од стране локалних самоуправа у 
Бачкој у жељи да заједнички сарађују и реализују пројекте кроз , , 
домаће и иностране програме а у циљу оснаживања рада локалних , 
самоуправа  и унапређења општег друштвено - економског развоја 
овог дела Војводине. 

 
Институт за економику пољопривреде, Београд, 
http://www.iep.bg.ac.rs/, 011/69-72-858, 15, . Волгина Београд Научно 
истраживачка институција са вишедеценијским искуством и 
трајањем у области пољопривреде и руралног развоја.  
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ПРИЛОГ 1. Примери финансирања инвестиција  
 
Врста инвестиције противградне мреже у сектору воћарства:  
 

Подстицаји за инвестиције  Националне мере 
( )/МПШВ 2 

Покрајинске мере 
( )/ПСПВШ 3 

ИПАРД 2  
   (Мера 1)/4 

% суфинансирања 

Сектор воћарство/1:  50% - 65% ( )ПОУРП  60% - 70% ( , ПОУРП
жене м, лади) 

60% - 65% (лица млађа од 
40 ) год - 70% (инвестиције 
у планинским подручјима) 

 Јагодичасто воће 
( )укључена и боровница  

До 2 ha До 1,99 ha  2 ha - 20 ha 

 Остало воће До 5 ha До 4,99 ha 5 ha - 100 ha 
/1 Уписане површине у РПГ За ИПАРД мере граничне вр. едности се односе на период након 
реализације одобрене ИПАРД инвестиције односно пре исплате ИПАРД подстицаја, . 
/2 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину ПГ за набавку нових машина и опреме 
за унапређење примарне производње биљних култура (Сл гласник РС број 4. , 8/18). 
/3 Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од 
временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака винове лозе и , 
хмеља у 2 години019. . 
/4 Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 
(Сл. гласник РС број , 84/17, 112/17, 78/18). 
 
Врста инвестиције набавка опреме и уређаја за наводњавање:  
 

Подстицаји за инвестиције 

Националне 
мере 

( )/МПШВ 2 

Покрајинске мере 
(ПСПВШ)/3 

ИПАРД 2 
(Мера 1)/4 

% суфинансирања 

Сектори/1:  50% - 65% ( )ПОУРП  60% - 70% ( , ПОУРП
жене млади, ) 

60% - 65% (лица млађа 
од год40 ) - 70% 
(инвестиција у 
планинским 
подручјима) 

 Јагодичасто воће До 2 ha До 1,99 ha 2 ha - 20 ha 
 Остало воће До 5 ha До 4,99 ha 5 ha - 100 ha 
 Поврће у заштићеном 

простору 
До 0,5 ha До 0,49 ha Од 0,5 ha до 5 ha 

 Поврће на отвореном  До 3 ha До 2,99 ha Од 3 ha до 50 ha 
 Остали усеви житарице( , 

индустријско биље) 
До 50 ha До 99,99 ha Од 50 ha до 100 ha 

/1 Уписане површине у РПГ За ИПАРД мере граничне вредности се односе на период након . 
реализације одобрене ИПАРД инвестиције односно пре исплате ИПАРД подстицаја, . 
/2  Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину ПГ за набавку нових машина и опреме 
за унапређење примарне производње биљних култура (Сл гласник РС број 4. , 8/18). 
/3 Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и 
опреме за побољшање водног ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у , 
2019. 
/4 Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 
(Сл. гласник РС број , 84/17, 112/17, 78/18). 
 
 
 



32

Врста инвестиције набавка пластеника конструкције и опреме за биљну производњу у : (
заштићеном простору) 
 

Подстицаји за инвестиције  Националне 
мере  

( )МПШВ /2 

Покрајинске мере 
( )ПСПВШ /3 

ИПАРД 2  
   (Мера 1)/4 

% суфинансирања 

Сектор поврћа/1: 50% - 65% ( )ПОУРП  
60% - 70% ( , ПОУРП
жене млади, ) 

60% - 65% (  лица млађа 
од год40 ) - 70% 
(инвестиција у 
планинским 
подручјима) 

 Поврће у заштићеном 
простору 

До 0,5 ha До 0,49 ha Од 0,5 ha до 5 ha 

/1 Уписане површине у РПГ За ИПАРД мере граничне вредности се односе на период након . 
реализације одобрене ИПАРД инвестиције односно пре исплате ИПАРД подстицаја, . 
/2 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину ПГ за набавку нових машина и опреме 
за унапређење примарне производње биљних култура (Сл гласник РС број . , 48/18). 
/3 Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну 
производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2 години019. . 
/4 Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 
(Сл. гласник РС број , 84/17, 112/17, 78/18). 
 
Врста инвестиције опремање сточарских живинарских : / фарми 
 

Подстицаји за 
инвестиције  

Националне мере 
( )/МПШВ 2 

Покрајинске мере 
( )/ПСПВШ 3 

ИПАРД 2 
    (Мера 1)/4 

% суфинансирања 

Сектори/1:  50% - 65% ( )ПОУРП  
60% - 70% ( , , ПОУРП жене
млади) 

60% - 65% (  лица млађа 
од год40 ) - 70% 
(инвестиција у 
планинским 
подручјима) 

 Млеко месо/  До млечних крава 19 
и или ако лице има /
укупни капацитет 
објекта: 
 до највише 19 

говеда и/или; 
 до највише 149 

оваца и коза и или/ ; 
 до највише 29 

крмача и или/ ; 
 99 товних свиња 

и или/ ; 
 од 1.000 3.999 до 

бројлера по 
турнусу; 

 до говеда20 ; 
 до 150 оваца или 

коза; 
 до крмача30 ; 
 до товљеника100 ; 
 до 4.000 ;бројлера  
 
 
 

До млечних 300 
крава сектор (
млека); 
 
ПГ има укупни 
капацитет објекта 
( ):сектор меса  
 до говеда1.000 ,  
 до оваца 1.000 

или коза,  
 до крмача400 , 
 до товних 10.000 

свиња,  
 до 50.000 

бројлера по 
турнусу,  

/1 Уписана грла у РПГ За ИПАРД мере граничне вредности се односе на период након реализације . 
одобрене ИПАРД инвестиције. 
/2 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину ПГ за изградњу и опремање објеката за 
унапређење примарне пољопривредне производње Сл гласник РС број и допуна Правилника( . , 29/18 , 
Сл гласник РС број 3. , 0/18).  
/3 Правилник за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 
2019. .години  
/4 Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 
(Сл. гласник РС број , 84/17, 112/17, 78/18). 
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ПРИЛОГ 2. Број регистрованих активних ПГ у Бачкој области у 2018. години 
 
Западнобачка  

област 
Број активних 

ПГ 
Јужнобачка 

област 
Број активних 

ПГ 
Севернобачка 

област 
Број активних 

ПГ 
Апатин 1.241 Нови Сад 5.225 Бачка Топола 3.100 
Кула 2.311 Бач 1.449 Мали Иђош 857 
Оџаци 2.651 Бачка Паланка 3.664 Суботица 6.581 
Сомбор 5.798 Бачки Петровац 1.303   

  Беочин 558   
  Бечеј 2.381   
  Врбас 2.019   
  Жабаљ 2.062   
  Србобран 1.311   
  Сремски 

Карловци 
183   

  Темерин 1.318   
  Тител 1.447   

Извор: МПШВ - УАП. 
 
Прилог 3. ЈЛС у Бачкој области према степену развијености 
 

I група  II група III група IV група Девастирана подручја 
изнад 

републичког 
просека 

80% -100% 
репубуличког 

просека 

60% - 80% 
републичког 

просека 

испод 60%  
републичког 

просека 

ЈЛС IV групе:  
испод 5 реп0% убличког 

просека 
 Суботица 
 Нови Сад 
 Врбас 
 Беочин 
 Бачка 

Паланка 

 Апатин 
 Бачка 

Топола 
 Бачки 

Петровац 
 Бечеј 
 Кула 
 Сомбор 
 Сремски 

Карловци 
 Темерин 

 Бач 
 Жабаљ 
 Мали 

Иђош 
 Оџаци 
 Србобран 
 Тител 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Извор: Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и ЈЛС за 2014. годину (Сл. гл. РС, 04/14).број 1  
 
ПРИЛОГ 4. Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП у Бачкој)  области   
 

Град општина/  ПОУРП 
 град Нови Сад Насеља: Буковац Лединци Петроварадин, ,  
 Сремски Карловци Сва насељена места 
 Бачка Паланка Насеља: Визић Нештин,  
 Беочин Насеља: Баноштор Беочин Грабово Луг Раковац Свилош Сусек; ; , ; , ; , 

Черевић 
Извор: Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (Сл гл. . РС број 1, 02/18). 
 
ПОУРП су подручја где не постоје услови ( , , )природни социјални законски  за интензиван 
развој пољопривреде и за њих важе повољнији услови кредитне подршке и више стопе 
субвенционисања инвестиција ( )већи износи бесповратних средстава . ПОУРП су: 
 Планинска подручја;   
 Девастирана подручја; 
 Подручја националних паркова.  



Пројекат ОДРЖИВ ЛОКАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ БАЧКЕ - Међуинституционална сарадња као 
кључ развоја руралних средина у региону Бачка који реализује РРА Бачка 

подржан је од стране Развојне агенције Србије (РАС).




