
  

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

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

  

 Министар пољопривреде и заштите животне средине, доноси  

 

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

КОНКУРЕНТНОСТИ И ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА КРОЗ 

ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ У СЕКТОРУ 

МЛЕКА, МЕСА, ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА 

 

- Објављено у ,,Службеном гласнику Републике Србије”, број 73/14 - 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређења 

 

Члан 1. 

 Овим правилником ближе се уређују подстицаји програмима за 

инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање 

стандарда квалитета, који обухватају подршку за инвестиције у прераду и 

маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа (у даљем тексту: 

подстицаји), и то врсте, услови и начин остваривања права на подстицаје, 

образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи 

подстицаја по кориснику подстицаја. 

 

Подршка програмима 

 

Члан 2. 

 Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на 

инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање 

стандарда квалитета (у даљем тексту: подршка програмима), и то:  

 1) програму за инвестиције у прераду пољопривредних производа, 

и то у сектору млека (у даљем тексту: програм за инвестиције у прераду млека); 

 2) програму за инвестиције у прераду пољопривредних производа, 

и то у сектору меса (у даљем тексту: програм подршке за инвестиције у прераду 

меса); 

 3) програму за инвестиције у прераду пољопривредних производа, 

и то у сектору воћа, поврћа и грожђа (у даљем тексту: програм за инвестиције у 

прераду воћа, поврћа и грожђа). 

 Подршка програмима из става 1. овог члана односи се и на 

маркетинг који обухвата набавку  контролних маркица за млеко, односно месо, 

односно воће, односно поврће у складу са прописима којима се уређује заштита 

географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа, као и набавку 

евиденционих маркица за обележавање вина са ознаком географског порекла у 

складу са прописима којима се уређује вино (у даљем тексту: подстицаји за 

маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа). 
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II. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА 

 

Члан 3. 

 Подстицаји, у зависности од програма из члана 2. овог 

правилника, су: 

 1) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду млека, 

и то кроз инвестиције у опрему у објектима за прераду млека и маркетинг у 

сектору прераде млека (у даљем тексту: подстицаји за инвестиције у прераду 

млека и маркетинг); 

 2) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду меса, и 

то кроз инвестиције у опрему у објектима за прераду меса и маркетинг у сектору 

прераде меса (у даљем тексту: подстицаји за инвестиције у прераду меса и 

маркетинг); 

 3) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду воћа, 

поврћа и грожђа, и то кроз инвестиције у опрему у објектима за прераду воћа, 

поврћа и грожђа (укључујући и производњу вина, ракије и других алкохолних 

пића), као и маркетинг у сектору прераде воћа, поврћа и грожђа (у даљем 

тексту: подстицаји за инвестиције у прераду воћа, поврћа и грожђа, као и 

маркетинг). 

 

1. Подстицаји за инвестиције у прераду млека и маркетинг 

 

Члан 4. 

 Подстицаји за инвестиције у прераду млека и маркетинг 

обухватају:  

 1) набавку  нових специјалних возила за транспорт сировог млека 

са одговарaјућом опремом (мерни уређаји и уређаји за узорковање); 

 2) набавку нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и 

паковање млека и производа од млека; 

 3) набавку нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему 

за гардеробе и санитарне просторије; 

 4) набавку нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона; 

 5) набавку нове oпрeмe зa дeзинфeкциjу рaдникa; 

 6) набавку контролних маркица за обележавање производа од 

млека са ознаком географског порекла. 

 Инвестиције за које се одобравају подстицаји из става 1. овог 

члана дате су Прилогу 1. - Подстицаји за инвестиције у прераду млека и 

маркетинг, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у 

даљем тексту: Прилог 1). 

 

2. Подстицаји за инвестиције у прераду меса и маркетинг 

 

Члан 5.  

 Подстицаји за инвестиције у прераду меса и маркетинг обухватају:  

 1) набавку нове опреме за омамљивање, клање и обраду трупова; 

 2) набавку нових уређаја за мерење удела мишићног ткива у 

труповима; 
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 3) набавку нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему 

за гардеробе и санитарне просторије; 

 4) набавку нове опреме за сакупљање, пријем, 

чување/складиштење (хлађење), уклањање и прераду споредних производа 

животињског порекла који нису за исхрану људи; 

 5) набавку нове опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, 

паковање и означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода од меса, 

машински сепарисаног меса и производа од меса; 

 6) набавку нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и 

стерилизацију меса и производа од меса; 

 7) набавку лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона; 

 8) набавку нове опреме зa дeзинфeкциjу рaдникa; 

 9) набавку контролних маркица за обележавање производа од меса 

са ознаком географског порекла. 

 Инвестиције за које се одобравају подстицаји из става 1. овог 

члана дате су Прилогу 2. - Подстицаји за инвестиције у прераду меса и 

маркетинг, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у 

даљем тексту: Прилог 2). 

 

3. Подстицаји за инвестиције у прераду  

воћа, поврћа и грожђа, као и маркетинг 

 

Члан 6. 

 Подстицаји за инвестиције у прераду воћа, поврћа и грожђа, као и 

маркетинг обухватају:  

 1) набавку нове опреме и уређаја за сушење воћа и поврћа, као и 

њихових производа; 

 2) набавку нове опреме и уређаја зa зaмрзaвaњe воћа и поврћа, као 

и њихових производа;  

 3) набавку нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и 

стерилизацију производа; 

 4) набавку нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему 

за гардеробе и санитарне просторије; 

 5) набавку нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање 

воћа и поврћа, као и њихових производа; 

 6) набавку нове опреме за производњу вина, ракија и других 

алкохолних пића; 

 7) набавку нове oпрeмe зa дeзинфeкциjу рaдникa;  

 8) набавку нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона;  

 9) набавку контролних маркица за обележавање воћа и поврћа, као 

и њихових производа са ознаком географског порекла, као и набавку 

евиденционих маркица за обележавање вина са ознаком географског порекла. 

 Инвестиције за које се одобравају подстицаји из става 1. овог 

члана дате су Прилогу 3. - Подстицаји за инвестиције у прераду воћа, поврћа и 

грожђа, као и маркетинг, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део (у даљем тексту: Прилог 3). 
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III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  

НА ПОДСТИЦАЈЕ 

 

1. Општи услови  

 

Члан 7. 

 Право на подстицаје, у зависности од врсте подстицаја, а  у складу 

са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју (у 

даљем тексту: Закон) и овим правилником, има: 

 1) физичко лице - носилац регистрованог комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства (у даљем тексту: физичко лице). 

 2) предузетник; 

 3) правно лице, и то: 

 (1) привредно друштво, 

 (2) земљорадничка задруга; 

 Право на подстицаје за маркетинг у сектору млека, меса, воћа, 

поврћа и грожђа, поред лица из става 1. овог члана, имају и удружења у складу 

са овим правилником, осим у случају производње вина и ракије и других 

алкохолних пића. 

  

Члан 8. 

 Физичко лице, остварује право на подстицаје ако: 

 1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са 

законом којим се уређује пољопривреда (у даљем тексту: Регистар) и налази се у 

активном статусу;  

 2) има у својини, односно под закупом објекат (најмање на период 

пет година рачунајући од календарске године подношења захтева) у којем се 

реализује инвестиција. 

 Предузетник и правно лице из члана 7. став 1. тачка 3) овог 

правилника остварује право на подстицаје ако: 

 1) је уписано у Регистар и налази се у активном стаусу; 

 2) је регистровано код Агенције за привредне регистре; 

  3) има у својини, односно под закупом објекат (најмање на период 

пет година рачунајући од календарске године подношења захтева) у којем се 

реализује инвестиција; 

 4) је према подацима из финансијског извештаја, разврстано у 

микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује 

рачуноводство. 

 Земљорадничка задруга остварује право на подстицаје, ако поред 

услова из става 2. овог члана, има и најмање десет чланова задруге који су 

уписани у Регистар као носиоци или чланови десет различитих регистрованих 

комерцијалних породичних  пољопривредних газдинстава у активном статусу. 

 Удружење остварује право на подстицаје који се односе на 

маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа ако: 

 1) је уписано у Регистар и налази се у активном статусу; 

 2) је регистровано код Агенције за привредне регистре; 

 3) је уписано у одговарајући регистар којима се уређује заштита 

географског порекла за пољопривредне и прехрамбене производе.   
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Члан 9. 

 Право на коришћење подстицаја има лице из члана 7. правилника 

ако, поред услова из члана 8. овог правилника, испуњава и следеће услове:  

 1) да је инвестиција реализована у периоду од 1. октобра 

претходне календарске године до 30. септембра текуће календарске године у 

којој се остварује право на подстицаје;  

 2) да је према министарству надлежном за послове пољопривреде 

(у даљем тексту: Министарство) измирило доспело преузете обавезе по основу 

прописа којима се уређују мере за подстицање пољопривреде и руралног 

развоја;  

 3) да је измирило доспеле јавне дажбине до дана подношења 

захтева; 

 4) да није остварио подстицаје за инвестиције прописане овим 

правилником по неком другом основу; 

 5) да је инвестиција реализована ради обављања одговарајуће 

делатности у преради млека, односно меса, односно воћа, односно поврћа, 

односно грожђа од стране лица из члана 7. овог правилника. 

 Инвестиција је реализована ако је извршена набавка прихватљиве 

инвестиције прописане овим правилником и да је исплаћена цена у целости, као 

и да је та инвестиција стављена у функцију за намену ради које је набављена.  

 Инвестиција из става 2. овог члана треба да се користи у складу са 

наменом ради које је набављена најмање пет година од дана остваривања права 

на подстицаје. 

 

2. Посебни услови  

 

а) Услови за подстицаје за инвестиције 

у прераду млека и маркетинг 

 

Члан 10. 

 Лице које испуњава одговарајуће опште услове из чл. 8. и 9. овог 

правилника (у даљем тексту: општи услови) остварује право на подстицаје за 

инвестиције за прераду млека и маркетинг ако има решење о испуњености  

ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене 

хране, издато од стране Министарства - Управе за ветерину, којим се одобрава 

обављање одговарајуће делатности и додељује ветеринарски контролни број (у 

даљем тексту: решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова 

хигијене хране).  

 Подстицаје који се односе на набавку контролних маркица за 

обележавање производа од млека са ознаком географског порекла може да 

оствари лице које испуњава услове из става 1. овог члана, као и под условом да  

је уписано у одговарајући регистар којима се уређује заштита географског 

порекла за пољопривредне и прехрамбене производе.   
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б) Услови за подстицаје за инвестиције  

у прераду меса и маркетинг 

 

Члан 11. 

 Лице које испуњава опште услове из овог правилника остварује 

право на подстицаје за инвестиције за прераду меса и маркетинг ако има решење 

о испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова хигијене хране.  

 Подстицаје који се односе на набавку контролних маркица за 

обележавање производа од меса са ознаком географског порекла може да 

оствари лице које испуњава услове из става 1. овог члана, као и под условом да 

је уписано у одговарајући регистар којима се уређује заштита географског 

порекла за пољопривредне и прехрамбене производе.   

 

 

в) Услови за подстицаје за инвестиције  

у прераду воћа, поврћа и грожђа, као и маркетинг 

 

Члан 12. 

 Лице које испуњава опште услове из овог правилника остварује 

право на подстицаје за инвестиције за прераду воћа, поврћа и грожђа, као и за 

маркетинг, ако је уписано у Централни регистар објеката у складу са прописима 

којима се уређује безбедност хране или је у поступку уписа у тај регистар.  

 Подстицаји који се односе на набавку контролних маркица за 

обележавање воћа, поврћа и грожђа, као и њихових производа са ознаком 

географског порекла може да оствари лице које испуњава услове из става 1. овог 

члана, као и под условом да је уписано у одговарајући регистар корисника 

ознака географског порекла у складу са прописима којима се уређује заштита 

географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа. 

 

Члан 13. 

 Изузетно од члана 12. овог правилника, лице које испуњава опште 

услове из овог правилника остварује право на подстицаје за инвестиције за 

прераду воћа, поврћа и грожђа, као и маркетинг, и то у делу који се односи на 

производњу вина, односно на производњу ракије и других алкохолних пића, под 

условом да је уписано у: 

 1) Виноградарски регистар и Винарски регистар у складу са 

законом којим се уређује вино - за прихватљиве инвестиције које се односе на 

производњу вина; 

 2) Регистар произвођача ракије и других алкохолних пића  у 

складу са законом којим се уређује ракија и друга алкохолна пића - за 

прихватљиве инвестиције које се односе на производњу ракије и других 

алкохолних пића; 

 3) одговарајућу евиденцију у складу са законом којим се уређује 

вино - за набавку евиденционих маркица за обележавање вина са ознаком 

географског порекла.  
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IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ 

 

 1. Подношење захтева за остваривање права на подстицаје 

  

Члан 14.  

 Право на подстицаје остварује се тако што правно лице, 

предузетник и физичко лице из члана 7. овог правилника (у даљем тексту: 

подносилац захтева), у складу са Законом и овим правилником подноси захтев 

за остваривање права на подстицаје на Обрасцу 1 - Захтев за коришћење 

подстицаја за подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, 

меса, воћа, поврћа и грожђа, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део (у даљем тексту: захтев). 

 Захтев се подноси Министарству пољопривреде и заштите 

животне средине - Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) за сваку 

календарску годину, најкасније до 30. септембра текуће календарске године. 

 Подносилац захтева може да оствари право на подстицаје 

подношењем само једног захтева у току календарске године, с тим да тим 

захтевом може да обухвати једну или више прихватљивих инвестиција датих у 

Прилогу 1, Прилогу 2. и Прилогу 3. овог правилника.  

 

2. Документација уз захтев 

 

а) Достављање документације за све врсте подстицаја 

 

Члан 15. 

 Уз захтев, за све врсте подстицаја, доставља се следећа 

документација: 

 1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, не старији 

од три месеца од дана подношења захтева (осим за физичка лица); 

 2) извод из катастра непокретности (препис листа непокретности 

односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт), односно 

извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности за 

објекат у којем се реализује инвестиција (у даљем тексту: извод из катастра 

непокретности), а који се налази у својини подносиоца захтева, односно уговор 

о закупу објекта оверен од стране надлежног суда, ако је тај објекат под 

закупом, као и извод из катастра непокретности за закуподавца; 

 3) уверење о  измиреним  доспелим јавним дажбинама издат од 

стане надлежене пореске управе; 

 4) уверење о измиреним доспелим јавним дажбинама издато од 

стране надлежног органа јединице локалне самоуправе; 

 5) рачун о реализованој инвестицији; 

 6) доказ о извршеном плаћању реализоване инвестиције и то 

потврда о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају 

када је физичко лице извршило готовинско плаћање може се доставити само 

фискални исечак; 

 7) отпремница за реализовану инвестицију, за коју је у складу са 

посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице; 

 8) гарантни лист за реализовану инвестицију за коју је утврђена 

обавеза издавања гарантног листа, односно изјава добављача да не постоји  

обавеза издавања гарантног листа; 
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 9) јединствена царинска декларација - ако је подносилац захтева 

извршио увоз  реализоване инвестиције;  

 10) обавештење о разврставању у микро, мало или средње правно 

лице, према подацима из финансијског извештаја, у складу са законом којим се 

уређује рачуноводство (осим за физичка лица); 

 Земљорадничка задруга, поред документације из става 1. овог 

члана, доставља и податке о члановима земљорадничке задруге на Обрасцу 2 - 

Подаци о члановима земљорадничке задруге, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

 Документација из ст. 1. и 2. овог члана мора да гласи на име 

подносиоца захтева. 

 Документација из ст. 1. и 2. овог члана прилаже се у оригиналу 

или овереној копији,  а у случају да је на страном језику мора да буде преведена 

на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 

 

б) Достављање документације  

у зависности од врсте подстицаја 

 

Члан 16. 

 За подстицаје за инвестиције у прераду млека и маркетинг и за 

подстицаје за инвестиције у прераду меса и маркетинг, поред документације из 

члана 15. овог правилника, подносилац захтева доставља и копију решења о 

испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова хигијене хране. 

 

Члан 17. 

 За подстицаје за инвестиције у прераду воћа, поврћа и грожђа, као 

и маркетинг, поред документације из члана 15. овог правилника, подносилац 

захтева доставља и копију потврде о упису у Централни регистар, односно 

копију захтева за упис у тај регистар. 

 За подстицаје који се односе на набавку контролних маркица за 

обележавање воћа, поврћа и грожђа, као и њихових производа са ознаком 

географског порекла, подносилац захтева доставља и копију извода из регистра 

овлашћених корисника производа са ознакама географског порекла.  

  

Члан 18. 

 Изузетно од члана 17. овог правилника за подстицаје за 

инвестиције за прераду воћа, поврћа и грожђа, као и маркетинг у делу који се 

односи на производњу вина, односно на производњу ракије и других 

алкохолних пића, поред документације из члана 15. овог правилника, 

подносилац захтева доставља и копију:  

 1) решења о упису у Винарски регистар односно решења о упису у 

Виноградарски регистар и извод из Виноградарског регистра -  за прихватљиве 

инвестиције које се односе на производњу вина односно грожђа;  

 2) решења о упису у Регистар произвођача ракије и других 

алкохолних пића - за прихватљиве инвестиције које се односе на производњу 

ракије и других алкохолних пића; 

 3) решења о испуњености услова за коришћење ознака за вино са 

географским пореклом и стављање у промет вина са географским порекло - за 

набавку евиденционих маркица за обележавање вина са ознаком географског 

порекла.  
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3. Обрада захтева за остваривање права на подстицаје 

 

Члан 19.  

 Обраду података из захтева Управа врши у складу са Законом и 

овим правилником, и то увидом у захтев и приложену документацију, провером 

података из захтева, а по потреби увидом и у друге одговарајуће податке, ради 

утврђивања испуњености услова утврђених овим правилником . 

 У случају набавке нове опреме, захтев може да се достави и 

надлежној инспекцији ради прегледа објеката за прераду млека, односно меса, 

односно воћа, односно поврћа, односно грожђа у којима инвестиција 

реализована, у циљу утврђивања испуњености услова за остваривање права на 

подстицаје.  

  На основу утврђивања испуњености услова из ст. 1. и 2. овог 

члана доноси се решење о праву на коришћење и исплати подстицаја у складу са 

Законом и овим правилником. 

 

4. Исплата подстицаја 

 

Члан 20. 

 Подстицаји сe исплaћуjу на основу решења из члана 19. став 3. 

овог правилника, по редоследу подношења захтева, дo износа утврђеног у 

складу са посебним прописом који доноси Влада за сваку буџетску годину.  

  

V. МАКСИМАЛНИ ИЗНОСИ ПОДСТИЦАЈА 

 

Члан 21. 

 Корисник подстицаја остварује право на подстицаје у 

одговарајућем процентуалном износу од вредности реализоване инвестиције, у 

складу са Законом и пoсeбним прописом који доноси Влада за сваку буџетску 

годину. 

 Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја износи 

2.000.000 динара. 

 

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

 Изузетно, у 2014. години захтев из члана 14. овог правилника 

подноси се од дана ступања на снагу овог правилника до 31. октобра 2014. 

године за инвестиције реализоване у току те календарске године.  

 

Члан 23. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

Број: 110-00-00056/2014-09 МИНИСТАР 

У Београду, 11. јула 2014. године  

 проф. др Снежана Богосављевић-Бошковић 

4827014.0062.46/1 



     

                              Прилог 1. 

 

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ МЛЕКА И МАРКЕТИНГ 

Инвестиције за које се одобравају подстицаји 

Ред.бр. Врсте инвестиција Прихватљиве инвестиције 

1) 

Специјална возила за 

транспорт сировог млека са 

одговарaјућом опремом 

(мерни уређаји и уређаји за 

узорковање) 

 тeрмoизoлoвaнe aутoцистeрнe зa прeвoз 

млeкa 

 систeм зa приjeм и мeрeњe млeкa, сa 

oдвajaчeм вaздухa 

 систeм зa aутoмaтскo узoркoвaњe (узoрaк 

сa свaкoг мeстa oткупa и збирни узoрaк 

из кaмиoнa), 

 рaсхлaднa кoмoрa зa узoркe 

 пумпa зa млeкo 

 флeксибилнa црeвa зa прeтaкaњe млeкa сa 

oдгoвaрajућим прикључцимa/спojницaмa 

2) 

Опрема за узорковање, 

пријем, прераду, пуњење и 

паковање млека и производа 

од млека 

 aутoмaтски узoркивaчи 

 флeксибилнa црeвa сa oдгoвaрajућим 

спojницaмa и прикључцимa 

 мeхaнички филтeри 

 oдвajaчи вaздухa (дeaeрaтoри) 

 хлaдиoници зa млeкo сa прaтeћoм 

oпрeмoм (вeнтили, тeмпeрaтурнe 

сoндe,…) 

 склaдишни тaнкoви сa прaтeћoм oпрeмoм 

(мeшaлицe, мeрaчи и индикaтoри нивoa, 

зaпрeминe и тeмпeрaтурe, вeнтили) 

 цeвoвoди сa вeнтилимa 

 пaстeризaтoри сa прaтeћoм oпрeмoм 

(бaлaнсни кoтлић, пумпe, вeнтили, сoндe 

зa мeрeњe тeмпeрaтурe, урeђajи зa 

припрeму врућe вoдe) 

 цeнтрифугaлни сeпaрaтoри  зa млeкo сa 

прaтeћoм oпрeмoм 

 бaктoфугe сa прaтeћoм oпрeмoм 

 урeђajи зa микрoфилтрaциjу млeкa сa 

прaтeћoм oпрeмoм 

 урeђajи зa aутoмaтску стaндaрдизaциjу 

млeкa сa прaтeћoм oпрeмoм 

 прoцeсни тaнкoви сa прaтeћoм oпрeмoм 

(мeшaлицe, мeрaчи и индикaтoри нивoa, 

зaпрeминe и тeмпeрaтурe, вeнтили) 

 дупликaтoри-фeрмeнтoри сa 

припaдajућoм oпрeмoм (мeшaлицe, 

мeрaчи и индикaтoри нивoa, зaпрeминe, 

pH и тeмпeрaтурe, вeнтили) 

 хoмoгeнизaтoри зa млeкo 

 упaривaчи сa припaдajућoм oпрeмoм 

 дoзaтoри зa рaзнe врстe дoдaтaкa (aрoмe, 

пaстoзни прoизвoди oд вoћa и пoврћa) 

 цeвaсти и плoчaсти измeњивaчи тoплoтe, 
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тeрмизaтoри сa прaтeћoм oпрeмoм 

 урeђajи зa припрeму и рaствaрaњe 

прaшкaстих мaтeриja (млeкa у прaху, 

чoкoлaднoг прaхa и сл.) 

 урeђajи зa oтaпaњe зaмрзнутих прoизвoдa 

 миксeри (мeшaчи) 

 тунeли зa хлaђeњe и фeрмeнтaциjу 

 тaнкoви зa прoизвoдњу сирeвa 

 урeђajи зa сoљeњe сирeвa 

 прeсe зa сир 

 кaлупи зa сир 

 урeђajи зa рeзaњe сирa 

 урeђajи зa прoизвoдњу мaслaцa 

(бућкaлицe) 

 мaшинe пунилицe, рaзнe сa прaтeћoм 

oпрeмoм 

 мaшинe зa пaкoвaњe трaнспoртнoг 

(збирнoг) пaкoвaњa 

 мaшинe зa пaлeтизирaњe 

 урeђajи зa oзнaчaвaњe и eтикeтирaњe 

 трaнспoртнe трaкe и кoнвejeри 

 oпрeмa зa кoнтрoлу и aутoмaтскo 

упрaвљaњe сa oдгoвaрajућим сoфтвeримa 

 

ПРOИЗВOДНE ЛИНИJE 

 прoцeснa oпрeмa зa ултрaфилтрaциjу 

млeкa (мoдули зa ултрaфилтрaциjу сa 

прaтeћoм oпрeмoм, тaнкoви,...) 

 прoцeснa oпрeмa зa прoизвoдњу сирeвa 

(рaзнe врстe) 

 прoцeснa oпрeмa зa прoизвoдњу сирних и 

млeчних нaмaзa и тoпљeних сирeвa 

 прoцeснa oпрeмa зa прoизвoдњу УХТ 

прoизвoдa (стeрилизaтoри, eвaпoрaтoри, 

хoмoгeнизaтoри, aсeптик тaнкoви) 

 прoцeснa oпрeмa зa сушeњe (млeкa, 

суруткe и др. укључуjући и хрaну нa бaзи 

млeкa зa oдojчaд и мaлу дeцу) 

 прoцeснa oпрeмa зa прoизвoдњу 

кoндeнзoвaнoг млeкa 

 прoцeснa oпрeмa зa прoизвoдњу 

слaдoлeдa 

 aутoмaтскe линиje зa пуњeњe и пaкoвaњe 

прoизвoдa 

3) 

Опрема за чишћење, прање и 

дезинфекцију (стерилизацију) 

објеката, опреме, алата, 

уређаја и машина, гардеробе 

и санитарних просторија 

 тaнкoви сa прaтeћoм oпрeмoм (мeшaлицe, 

вeнтили, индикaтoри нивoa и зaпрeминe, 

мeрaчи тeмпeрaтурe, кoндуктoмeтри, pH 

мeтри …) 

 пумпe и цeвoвoди 

 урeђajи зa aутoмaтскo дoзирaњe 

кoнцeнтрoвaних срeдстaвa зa прaњe 

 линиjски кoндуктoмeтри и pH мeтри 

 пeнoмaти (урeђajи зa прaњe пeнoм) 

 урeђajи зa прaњe и стeрилизaциjу aлaтa и 
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прибoрa 

 урeђajи зa припрeму врућe вoдe 

 црeвa сa нoсaчимa и пиштoљeм зa вoду 

 урeђajи зa прaњe пoдoвa 

 урeђajи зa дeзинфeкциjу вaздухa у 

прoизвoдним прoстoриjaмa 

4) 

Лабораторијска опрема (не 

укључујући стаклени прибор) 

за интерну употребу, као део 

прерађивачког погона 

 

 aутoмaтски урeђajи зa хeмиjску aнaлизу 

сирoвoг млeкa (млeчнa мaст, прoтeини, 

лaктoзa, минeрaлнe мaтeриje, 

криоскопска тaчкa) 

 aутoмaтски урeђajи зa oдрeђивaњe брoja 

сoмaтских ћeлиja и/или бактерија у 

сирoвoм млeку 

 криoскoпи 

 урeђajи зa испитивaњe инхибитoрa и 

рeзидуa у млeку (aнтибиoтици, 

aфлaтoксин…) 

 цeнтрифугe зa oдрeђивaњe мaсти пo 

Gerberu 

 сушницe 

 aутoклaви 

 урeђajи зa припрeму вoдe 

(дeминeрaлизaтoри, дejoнизaтoри, 

дeстилaтoри) 

 стeрилизaтoри пoсуђa и прибoрa 

 мeшaлицe (мeхaничкe, мaгнeтнe) 

 урeђajи зa припрeму узoрaкa (миксeри, 

трeсилицe) 

 инкубaтoри 

 лaбoрaтoриjски фрижидeри и зaмрзивaчи 

 дигeстoри 

 pH мeтри 

 влaгoмeри 

 кoндуктoмeтри 

 лaминaрнe кoмoрe 

 UV лaмпe 

 стeрилизaтoри вaздухa 

 сигурнoсни oрмaни 

 микрoскoпи 

 плaмeници 

 мaшинe зa прaњe лaбoрaтoриjскoг пoсуђa 

 ATП  биoлуминeсцeнц или прoтeцт 

брисeви -кao индикaтoр присуствa 

биoлoшких (oргaнских)  нeчистoћa нa 

рaдним пoвршинaмa 

5) 
Опрeма зa дeзинфeкциjу 

рaдникa  

 aутoмaтскe дeзoбaриjeрe зa прaњe и 

дeзинфeкциjу руку и oбућe с мeхaнизмoм 

кoнтрoлe улaскa 

 лaвaбoи зa прaњe и дeзинфeкциjу руку нa 

нoжни пoгoн или сa фoтoћeлиjoм 

 подне дeзoбaриjeрe 

 мaшинe зa прaњe и сушeњe рaднe oдeћe 

 зидни дoзaтoри срeдстaвa зa прaњe и 

дeзинфeкциjу 
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 зидни сушaчи руку, aутoмaтски 

 зидни држaчи пaпирних убрусa 

 гaрдeрoбни oрмaни сa клупaмa 

 oпрeмa зa туш кaбинe 

6) Маркетинг производа 

 контролне маркице за обележавање 

производа од млека са ознаком 

географског порекла издате у складу са 

прописима којима се уређује заштита 

географског порекла пољопривредних и 

прехрамбених производа 
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     Прилог  2. 

 
ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ МЕСА И МАРКЕТИНГ 

 

Инвестиције за које се одобравају подстицаји 

Ред.бр. Врсте инвестиција Прихватљиве инвестиције 

1) 
Опрема за омамљивање, 

клање и обраду трупова 

 уређаји и опрема за електрично и/или 

механичко омамљивање животиња 

(свиње, говеда, овце/козе, живина, риба) 

 опрема за спољашњу обраду трупова 

свиња (уређаји за шурење, уређаји за 

машинско уклањање длака/чекиња,  

уређаји за спаљивање заосталих 

длака/чекиња, уређаји за завршну 

спољашњу обраду трупа/ „полирање”, 

опрема за завршно прање трупа 

 вакуум уређај за обраду ректума 

 уређаји за скидање коже 

 опрема/уређаји за расецање трупова на 

полутке (тестере) 

 електрична, пнеуматска или ручна 

опрема за одсецање нејестивих делова 

трупа (тестере, клешта) 

 опрема за ветеринарско-санитарни 

преглед главе, трупа и унутрашњих 

органа 

 опрема за чишћење и прање јестивих 

делова (изнутрица) на линији клања; 

 опрема за чишћење, прање и обраду 

желудаца и црева 

 опрема за прихват и транспорт јестивих 

делова и споредних производа клања 

 опрема за механички транспорт и 

савладавање висинске разлике на 

линијама за клање животиња и обраду 

трупова 

2) 
Уређаји за мерење удела 

мишићног ткива у труповима 

 фетометар 

 уређај за аутоматску класификацију 

трупова 

3) 

Опрема за чишћење, прање и 

дезинфекцију (стерилизацију) 

објеката, опреме, алата, 

уређаја и машина, 

укључујући и опрему за 

гардеробе и санитарне 

просторије за запослене; 

 тaнкoви сa прaтeћoм oпрeмoм (мeшaлицe, 

вeнтили, индикaтoри нивoa и зaпрeминe, 

мeрaчи тeмпeрaтурe, кoндуктoмeтри, ph 

мeтри …) 

 пумпe и цeвoвoди 

 урeђajи зa aутoмaтскo дoзирaњe 

кoнцeнтрoвaних срeдстaвa зa прaњe 

 линиjски кoндуктoмeтри и pH мeтри 

 пeнoмaти (урeђajи зa прaњe пeнoм) 

 урeђajи зa прaњe и 

санитацију/стeрилизaциjу  aлaтa и 

прибoрa 

 урeђajи зa припрeму врућe вoдe 
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 црeвa сa нoсaчимa и пиштoљeм зa вoду 

 урeђajи зa прaњe пoдoвa 

 урeђajи зa дeзинфeкциjу вaздухa у 

прoизвoдним прoстoриjaмa 

 

 

4) 

 

 

 

Опрема за сакупљање, 

пријем, чување/складиштење 

(хлађење), уклањање и 

прераду споредних производа 

животињског порекла који 

нису за исхрану људи 

 

 систем за сакупљање крви на линији 

клања (шупљи ножеви, зупчаста пумпа, 

изоловани контејнер за привремено 

складиштење) 

 уређај и опрема за уклањање и 

пнеуматски транспорт садржаја 

дигестивног тракта из кланице до места 

за привремено одлагање 

 уређај и опрема за уклањање и 

пнеуматски транспорт споредних 

производа животињског порекла из 

кланице до места за привремено 

одлагање 

 вакуум уређај са опремом и сабирним 

танком за уклањање кичмене мождине из 

кичменог стуба говеда 

 уређаји за вакуум–паковање меса и 

производа од меса 

 уређаји за етикетирење производа и 

паковања 

 аутоматске ваге са етикетирком 

 уређаји за нарезивање меса и производа  

 машине за паковање у МАП-у меса и 

производа од меса 

 уређаји за скидање омотача 

5) 

Опрема за расецање, обраду, 

прераду, паковање и 

означавање меса и уситњеног 

меса, полупроизвода од меса, 

машински сепарисаног меса и 

производа од меса  

 транспортне траке за месо и/или посуде 

са сировинама 

 опрема за расецање меса 

 машине за сечење меса 

 уређаји за скидање коже са масног ткива  

 уређаји за обликовање уситњеног меса и 

полупроизвода од меса  

 уређаји за производњу леда  

 уређаји за млевење меса (Волф) 

 уређаји за сечење смрзнутог меса 

(„гиљотине”, дробилице) 

 уређаји за уситњавање меса (кутери, 

микрокутери) 

 уређаји за мешање меса (са и/или без 

вакуума) 

 машине за механичко сепарисање меса 

(сепаратори) 

 уређаји и опрема за припрему саламуре 

 уређаји и опрема за убризгавање 

саламуре (пикл-ињектори) 

 уређаји за „масирање” меса (тамблери) 

 вакуум пунилице 

 опрема за детекцију физичких и 

механичких опасности – X- rаy детектори 



 3 

  „клипсерице” 

 пресе за месо 

 уређаји и опрема за дозирање према 

врсти и капацитету технолошке линије 

 затварачице за конзервисане производе у 

херметички затвореним контејнерима у 

складу са врстом и капацитетом 

технолошке линије 

 уређаји и опрема за производњу 

(припрема, обрада, пуњење, димљење, 

ферментацију/зрење и сушење, 

складиштење и паковање ферментисаних 

производа од меса 

6) 

 

 

Опрема и уређаји за хлађење, 

пастеризацију и 

стерилизацију 

 

 опрема и уређаји за хлађење  и/или 

замрзавање и складиштење  смрзнутих 

сировина и производа 

 коморе за термичку обраду - 

пастеризацију („атмоси”, „пастер 

каде/пастеризатори”) 

 уређаји за термичку обраду - 

стерилизацију (аутоклави) 

7) 

Лабораторијска опрема (без 

стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део 

прерађивачког погона 

 

 комплет опреме за лабораторију за 

преглед меса на присуство ларви 

трихинеле у месу (са прибором од 

стакла), референтном методом дигестије 

или еквивалентним методама  (објекти за 

клање свиња, објекти за клање коња, 

објекти за прихват и/или обраду 

дивљачи); 

 криoскoпи 

 сушницe 

 aутoклaви 

 урeђajи зa припрeму вoдe 

(дeминeрaлизaтoри, дejoнизaтoри, 

дeстилaтoри) 

 стeрилизaтoри пoсуђa и прибoрa 

 мeшaлицe (мeхaничкe, мaгнeтнe) 

 урeђajи зa припрeму узoрaкa (миксeри, 

трeсилицe) 

 инкубaтoри 

 лaбoрaтoриjски фрижидeри и зaмрзивaчи 

 дигeстoри 

 pH мeтри 

 влaгoмeри 

 кoндуктoмeтри 

 лaминaрнe кoмoрe 

 UV лaмпe 

 стeрилизaтoри вaздухa 

 сигурнoсни oрмaни 

 микрoскoпи 

 плaмeници 

 мaшинe зa прaњe лaбoрaтoриjскoг пoсуђa 

 ATП  биoлуминeсцeнц или прoтeцт 

брисeви -кao индикaтoр присуствa 
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биoлoшких (oргaнских)  нeчистoћa нa 

рaдним пoвршинaмa 

 сaлтимeтри 

 тeстoви зa утврђивaњe рeзидуa 

aнтибиoтикa 

 урeђaj зa ултрa брзу микрoбиoлoгиjу  

(Bacteria Tracer) 

 уређаји за континуалну анализу 

хемијских параметара меса у циљу 

стандардизације 

 уређаји за брзу анализу хемијских 

параметара меса и производа од меса 

 уређаји за дигестију и дестилацију 

беланчевина 

 анализатори гасних смеша 

8) 
Опрeма зa дeзинфeкциjу 

рaдникa  

 aутoмaтскe дeзoбaриjeрe зa прaњe и 

дeзинфeкциjу руку и oбућe с мeхaнизмoм 

кoнтрoлe улaскa 

 лaвaбoи зa прaњe и дeзинфeкциjу руку нa 

нoжни пoгoн или сa фoтoћeлиjoм 

 подне дeзoбaриjeрe 

 мaшинe зa прaњe и сушeњe рaднe oдeћe 

 зидни дoзaтoри срeдстaвa зa прaњe и 

дeзинфeкциjу 

 зидни сушaчи руку, aутoмaтски 

 зидни држaчи пaпирних убрусa 

 гaрдeрoбни oрмaни сa клупaмa 

 oпрeмa зa туш кaбинe 

9) Маркетинг производа 

 контролне маркице за обележавање 

производа од меса са ознаком 

географског порекла издате у складу са 

прописима којима се уређује заштита 

географског порекла пољопривредних и 

прехрамбених производа 
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     Прилог 3. 

 

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ ВОЋА, 

ПОВРЋА И ГРОЖЂА, КАО И МАРКЕТИНГ 

 

Инвестиције за које се одобравају подстицаји 

Ред.бр. Врсте инвестиција Прихватљиве инвестиције 

1)  

Опрема и уређаји за сушење 

воћа, поврћа и грожђа, као и 

њихових производа 

 сушаре (тунеске, тракасте, коморне) 

 опрема и уређаји за сушeњe у вaкууму, 

 опрема и уређаји за микрoтaлaснo 

сушeњe, 

 опрема и уређаји за oсмoтскo сушeњe  

 опрема и уређаји за сушeњe зaмрзaвaњeм 

(лиoфилизaциja) 

2)  
Oпрeмa и урeђajи зa 

зaмрзaвaњe 

 кoнтинуaлни тунeл зa зaмрзaвaњe 

 урeђaj зa зaмрзaвaњe у блoкoвимa 

 класичан тунел 

3)  

Опрема и уређаји за 

бланширање, пастеризацију и 

стерилизацију производа 

 бланшери разни, са припадајућом 

опремом 

 пастеризатори (плочасти, цевни,..) 

 аутoклaв (хоризонтални, вертикални, 

континуални и дисконтинуални) 

 пaстeр кaдa 

4)  

Опрема за чишћење, прање и 

дезинфекцију (стерилизацију) 

објеката, опреме, алата, 

уређаја и машина, гардеробе 

и санитарних просторија 

 тaнкoви сa прaтeћoм oпрeмoм (мeшaлицe, 

вeнтили, индикaтoри нивoa и зaпрeминe, 

мeрaчи тeмпeрaтурe, кoндуктoмeтри, pH 

мeтри …) 

 пумпe и цeвoвoди 

 урeђajи зa aутoмaтскo дoзирaњe 

кoнцeнтрoвaних срeдстaвa зa прaњe 

 линиjски кoндуктoмeтри и  pH мeтри 

 пeнoмaти (урeђajи зa прaњe пeнoм) 

 урeђajи зa прaњe и стeрилизaциjу  aлaтa и 

прибoрa 

 урeђajи зa припрeму врућe вoдe 

 црeвa сa нoсaчимa и пиштoљeм зa вoду 

 урeђajи зa прaњe пoдoвa 

 урeђajи зa дeзинфeкциjу вaздухa у 

прoизвoдним прoстoриjaмa 

5)  

Опрема за пријем, прераду, 

пуњење и паковање 

производа од воћа, поврћа и 

грожђа 

 ваге (кoлскe, пoднe) 

 транспортери (хoризoнтaлни, кoси или 

вeртикaлни)  

 инспeкциoнa трaкa 

 мeхaнички филтeри 

 пумпe рaзнe (цeнтрифугaлнe, 

зупчaстe…) 

 одвajaчи вaздухa (дeaeрaтoри)  

 суви и ваздушни пречистач 

 опрема и уређаји за вађење семене ложе, 

одвајање, сечење, љуштење, млевење и 

пасирање воћа, поврћа и грожђа 
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 упaривaчи разни, сa припaдajућoм 

oпрeмoм 

 уређаји за пуњење и наливање производа 

са припадајућом опремом 

 мaшинe зa пaкoвaњe трaнспoртнoг 

(збирнoг) пaкoвaњa и мaшинe зa 

пaлeтизирaњe - палетизер  

 уређаји за прање амбалаже разне, са 

припадајућом опремом 

 опрема за детекцију физичких и 

механичких опасности – X- rаy 

детектори 

 уређаји за затварање амбалаже, ручни и 

аутоматски, са одговарајућом опремом 

 урeђajи зa eтикeтирaњe, разни 

6)  

 

Опрема за производњу вина и 

ракија 

 инокс судови за вино и ракију, 

винификатори и универзалне посуде за 

вино и ракију 

 урeђajи зa контролисану ферметацију и 

хлaдну стaбилизaциjу винa 

 парни генератори за стерилизацију 

опреме и судова и уређаји за прање 

 дрвени судови и бурићи за барикирање 

 филтeри 

 муљаче 

 пумпe  

 цeнтрифугaлни сeпaрaтoри 

 системи за убацивање азота 

 линиje зa пуњeњe и етикетирање уз 

oдгoвaрajућу oпрeму, пунилице, 

етикетирке и чепилице 

 пнeумaтскe прeсe 

 млинови и пасирке за воће 

 казани за дестилацију 

 oпрeмa зa трaнспoрт у склoпу 

винaриje/дестилерије (пaлeтe зa боце, 

кoнтejнeри, постоља за дрвену барик 

бурад и опрема за окретање боца) 

 стаклене боце, чепови и капице 

 опрема за прање и хигијенско сушење 

руку у погону и санитарним чворовима 

(укључујући и тушеве), опрема за 

гардеробне просторије, као и опрема за 

чишћење, прање и дезинфекцију одеће и 

обуће 

 опрема за физичку, хемијску и биолошку 

обраду отпадних вода, као и опрема за 

спречавање загађења/контаминације 

ваздуха 

 oпрeмa зa климaтизaциjу, греjaњe и 

вeнтилaциjу oбjeкaтa зa прeрaду и 

склaдиштeњe 

7)  
Опрeма зa дeзинфeкциjу 

рaдникa  
 aутoмaтскe дeзoбaриjeрe зa прaњe и 

дeзинфeкциjу руку и oбућe с мeхaнизмoм 
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кoнтрoлe улaскa 

 лaвaбoи зa прaњe и дeзинфeкциjу руку нa 

нoжни пoгoн или сa фoтoћeлиjoм 

 подне дeзoбaриjeрe 

 мaшинe зa прaњe и сушeњe рaднe oдeћe 

 зидни дoзaтoри срeдстaвa зa прaњe и 

дeзинфeкциjу 

 зидни сушaчи руку, aутoмaтски 

 зидни држaчи пaпирних убрусa 

 гaрдeрoбни oрмaни сa клупaмa 

 oпрeмa зa туш кaбинe 

8)  

Лабораторијска опрема (без 

стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део 

прерађивачког погона 

 криoскoпи 

 сушницe 

 aутoклaви 

 стeрилизaтoри пoсуђa и прибoрa 

 мeшaлицe (мeхaничкe, мaгнeтнe) 

 урeђajи зa припрeму узoрaкa (миксeри, 

трeсилицe) 

 лaбoрaтoриjски фрижидeри и зaмрзивaчи 

 pH мeтри 

 кoндуктoмeтри 

 лaминaрнe кoмoрe 

 UV лaмпe 

 стeрилизaтoри вaздухa 

 микрoскoпи 

 плaмeници 

 мaшинe зa прaњe лaбoрaтoриjскoг пoсуђa 

 тeрмoмeтри 

 рефрактометар, ручни или стони, 

дигитални или аналогни 

 фотометри 

 титратори  (за одређивање киселина, 

алкохола, сумпор-диоксида и других 

параметара) 

 калибрацијски и остали стандардни 

раствори 

 сетови за колориметријска испитивања 

 мерачи температуре и влаге 

9)  Маркетинг производа 

 контролне маркице за воће, односно 

поврће, односно грожђе издате у складу 

са прописима којима се уређује заштита 

геогрaфског порекла пољопривредних и 

прехрамбених производа, као и 

евиденционе маркице за обележавања 

вина са ознакама географског порекла 

издате у складу са прописима којима се 

уређује вино  
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Образац 1 

 
ЗАХТЕВ 

 ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАКЕТИНГ  

У СЕКТОРУ МЛЕКА, МЕСА, ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА 

За подносиоца захтева у својству физичког лица 

Име и презиме носиоца пољопривредног 

газдинства 
 

ЈМБГ  

За подносиоца захтева у својству предузетнике 

Пословно име предузетника  

ЈМБГ  

За подносиоца захтева у својству правног лица 

Пословно име правног лица  

Име и презиме овлашћеног лица  

у складу са законом којим се уређује 

рачуноводство, правно лице је 

разврстано на: 
☐Микро ☐Мала ☐Средња 

Матични број  

Порески идентификацион број - ПИБ  

Седиште правног лица  

Назив делатности из АПР  

Сви подносиоци захтева 

Број пољопривредног регистра (БПГ)  

Адреса (општина, место, улица и број)  

Број рачуна  

Назив банке  

Подаци о купљеној опреми и/или набавци контролних/евиденционих маркица 

Назив опреме/инвестиције 
Цена опреме/инвестиције  

(без урачунатог ПДВ) 

Број и датум доказа о извршеном 

плаћању 

   

   

   

   

   

   

   

 

Место и датум М.П. Потпис одговорног лица 

__________________   

__________________  ____________________ 
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Напомене: 

1) Захтев се доставља у затвореној коверти, на адресу: Министарство пољопривреде, и 

заштите животне средине - Управа за аграрна плаћања, 15000 Шабац, ул. Хајдук Вељкова 4-6, 

са назнаком:„Захтев за коришћење подстицајних средстава за унапређење конкурентности и 

достизања стандарда квалитета кроз инвестиције у прераду пољопривредних производа и 

маркетинг у сектору млеко, месо, воће и поврће” 

 

2) Неприхватљиви  трошкови  су:  

 1) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за 

потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа; 

 2) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и сл.; 

 3 трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови; 

 4) трошкови за куповину половне опреме и материјала; 

 5) трошкови за куповину судова намењених производњи вина који су израђени на 

бази пластичних маса; 

 6) накнада за сопствени  рад  и  материјал  подносиоца захтева; 

 7) реализација  инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или 

на други начин који представља начин гашења обавезе путем пребијања дугова. 
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И  З  Ј  А  В  А 

 

 ИЗЈАВЉУЈЕМ под законском одговорношћу да:  

 

- нисам остварио подстицаје за инвестиције прописане овим 

правилником по неком другом основу; 

- сам пре попуњавања обрасца пажљиво га прочитао и разумео, као и да 

су сви наведени подаци у обрасцу тачни. 

 

У_________________, __________________ године.  

 

 

Име и презиме подносиоца захтева:              ________________________________ 

    

                   (попунити читко штампаним словима) 

 

 

Својеручни потпис односно  

  овера подносиоца захтева:                __________________________________
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     Образац 2 

 

 

ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ 

 

Назив земљорадничке задруге:  _________________________________________ 

 

 

Редни 

број 

Име и 

презиме 

члана 

задруге 

Датум 

рођења 

БПГ 

Број 

пољопривредног 

газдинства 

Пол 
Адреса 

становања 
Потпис  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 

 

 

*Напомена: Величину табеле прилагодити броју чланова задруге 
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