
           

 

На основу члана 13. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), 

 

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА  ПРАВИЛНИКА 

О ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ  ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА И ОБРАСЦУ  

ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 111/15 од 29.децембра 2015. године) 

 

Члан 1. 

  У Правилнику о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о 

спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени 

гласник РС”, број 24/15), у члану 3. став 5. мења се и гласи: 

 

  „Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава садржи: 

табеларни приказ мера директних плаћања; табеларни приказ мера кредитне подршке; 

табеларни приказ мера руралног развоја; табеларни приказ мера које нису предвиђене у 

оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке и у оквиру мера руралног 

развоја; табеларни приказ планираних финансијских средстава.” 

 

       Члан 2. 

 Образац 1 - Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за___________ и Прилог - Шифарник мера, који је 

одштампан уз Правилник о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о 

спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени 

гласник РС”, број 24/15) замењују се новим Обрасцем 1 - Програм подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за___________ и 

Прилогом - Шифарник мера, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део.  

 

Члан 3. 

  Овај правилник ступа на наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. године. 

 

 

Број: 110-00-20/2015-09 МИНИСТАР 

У Београду, 28. децембра  2015. године  

   проф. др Снежана Богосављевић Бошковић 

 

4827015.0127.90/1 



Образац 1                                                                                                                                               
  

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ___________________
(1)

 

 

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

Анализа постојећег стања 

Географске и административне карактеристике:________________________________________ 

Природни услови и животна средина: ________________________________________________ 
 

Стање и трендови у руралном подручју 
 

Демографске карактеристике и трендови:_____________________________________________ 

Диверзификација руралне економије:_________________________________________________ 

Рурална инфраструктура:___________________________________________________________ 
 

Показатељи развоја пољопривреде 
 

 Пољопривредно земљиште: ________________________________________________________ 

Вишегодишњи засади:_____________________________________________________________ 

Сточни фонд:_____________________________________________________________________ 

Механизација, опрема и објекти:_____________________________________________________ 

Радна снага:______________________________________________________________________ 

Структура пољопривредних газдинстава:_____________________________________________ 

Производња пољопривредних производа:_____________________________________________ 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:_________________________________ 

Трансфер знања и информација:_____________________________________________________ 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

       Табела 1. Мере директних плаћања 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани буџет за 

меру (укупан 

износ по мери у 

РСД) 

Износ 

постицаја по 

јединици мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

1.       

2.       

3.       

n+1...       

 УКУПНО    
 

       Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

меру  

(укупан 

износ по 

мери у РСД) 

Износ 

подстицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

1.       

2.       

3.       

n+1...       

 УКУПНО     
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       Табела 3. Мере руралног развоја 
 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани буџет за 

меру (укупан 

износ по мери у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 

(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

1.      

2.      

3.      

n+1...      

 УКУПНО    

 

 

       Табела 4. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне 

подршке и у оквиру мера руралног развоја 
 

Редни 

број 
Назив мере Шифра мере 

Планирани 

буџет за меру 

(укупан 

износ по мери 

у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

1.      

2.      

3.      

n+1...      

 УКУПНО    
           

       Тaбела 4. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 
 

Буџет 
Вредност 

у РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију Програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
 

Планирана средства за директна плаћања   

Планирана средства за кредитну подршку  

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја    

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у 

оквиру мера руралног развоја 
 

 

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике:______________________________ 

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја: _________________________________ 

Мониторинг и евалуација: __________________________________________________________ 
  

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
(2)

 

Назив и шифра мере:_______________________________________________________________ 

Образложење(3):____________________________________________________________________ 

Циљеви мере(4):____________________________________________________________________ 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду(5):________________ 

Крајњи корисници:_________________________________________________________________ 

Економска одрживост(6)
:_____________________________________________________________ 

Општи критеријуми за кориснике(7):___________________________________________________ 

Специфични критеријуми(8): _________________________________________________________ 

Листа инвестиција у оквиру мере(9)  
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Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

  

  
 

Критеријуми селекције
(10)

  
Редни 

број 
Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

    

    
 

Интензитет помоћи(11):_____________________________________________________________  

Индикатори/показатељи(12) 
Редни 

број 
Назив показатеља 

  

  

Административна процедура(13): ______________________________________________________ 

 

 

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA 

 

Табела : Општи подаци и показатељи  

Назив показатеља 

Вредност, 

опис 

показатеља 

Извор 

податка 

и година 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Административни и географски положај   

Аутономна покрајина  рзс* 

Регион  рзс* 

Област  рзс* 

Град или општина  рзс* 

Површина  рзс* 

Број насеља  рзс* 

Број катастарских општина  рзс* 

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди 

(ПОУРП) 
(14)

 
  

Демографски показатељи 

Број становника  рзс** 
Број домаћинстава   рзс* 

Густина насељености (број становника/површина, km²)   
Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100)  рзс** 

- у руралним подручјима АП/ЈЛС  рзс** 
Становништво млађе од 15 година (%)  рзс** 

Становништво старије од 65 година (%)  рзс** 
Просечна старост  рзс* 
Индекс старења 

(15)  рзс* 
Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем 
(%) 

 рзс* 

Основно образовање (%)  рзс* 
Средње образовање (%)  рзс* 
Више и високо образовање (%)  рзс* 
Пољопривредно становништво у укупном броју становника 

(%) 
 процена 



 4 

Природни услови   
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)  интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна 

класа 
(16) 

 интерни 

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)  интерни 
Просечна количина падавина (mm)  интерни 

Средња годишња температура (
оС)  интерни 

Хидрографија (површинске и подземне воде)  интерни 

Површина под шумом (hа)  рзс* 
Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)  рзс* 
Пошумљене површине у претходној години (hа)  рзс* 
Посечена дрвна маса (m

3
)  рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Стање ресурса   
Укупан број пољопривредних газдинстава:  рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):  Управа за 

трезор
(17) 

- породична пољопривредна газдинства (%)   
- правна лица и предузетници (%)   

Коришћено пољопривредно земљиште  - КПЗ (hа)  рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)   
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, 

остало
(18)

 (ha, %)  
 рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало
(19)

 (ha, 

%)  
 рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)  рзс*** 
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha)  интерни 
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)  интерни 
Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ   рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ (ha)  интерни 
Наводњавана површина КПЗ (ha)  рзс*** 
Површина пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији АП
(20)

 (ha)  
 интерни 

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која 

се даје у закуп (ha): 
 интерни 

- физичка лица (%) 

- правна лица  (%) 
 интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)  рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)  рзс*** 
Пољопривредни објекти

(21)
 (број)   рзс*** 

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)  рзс*** 
Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за 

заштиту биља (ha, број ПГ) 
 рзс*** 

Број чланова газдинства 
(22)

 и стално запослених на газдинству:  рзс*** 
(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника) 

(ha)  
 рзс*** 

Годишње радне јединице 
(23)

 (број)  рзс*** 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
(24)

 

(број) 
 интерни 

Производња пољопривредних производа
(25)

 (количина):   
- биљна производња (t)  рзс*** 
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- сточарска производња (t, lit, ком.)  интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Рурална инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура   
Дужина путева

(26)
 (km)  рзс* 

Поште и телефонски претплатници (број)  рзс* 
Водопривредна инфраструктура   
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)  рзс* 
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)  рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m
3)  рзс* 

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m
3)  рзс* 

Енергетска инфраструктура   
Производња и снабдевање електричном енергијом

(27)
 (број)  интерни 

Социјална инфраструктура   
Објекти образовне инфраструктуре

(28)
 (број)  рзс* 

Број становника на једног лекара   рзс* 
Број корисника социјалне заштите  рзс* 
Диверзификација руралне економије   
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и 

водопривреде 
(29)

 (број) 
 рзс* 

рзс*** 
Газдинства која обављају друге профитабилне активности

(30)
 

(број) 
 рзс*** 

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији 

АП/ЈЛС 
(31)

 (број) 
 рзс* 

Трансфер знања и информација   
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)  интерни 

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем
(32) 

(број) 
 ПССС 

 

 
_____________ М.П. _______________________________ 

Датум и место  Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС 

 

______________ 

Напомена: 
(1)

 Уписује се назив аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе која подноси  Програм 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и година за коју се 

подноси. 
(2)

 Приликом попуњавања дела Описа планираних мера, прву меру навести под 1, затим следећу под 2. и 

тако редом за сваку планирану меру. За сваку меру која се планира потребно је попунити Образложење, 

Циљеве мере... 

 
(3)

 Навести показатеље садашњег стања сектора који се развија путем мере, везу мере са локалним 

стратешким документом уколико постоји, као и везу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 

Републике Србије за период 2014-2024. године, дефинисати сврху и очекиване ефекте ове мере. 

 
(4)

 Навести како ће мера допринети развоју локалне средине, специфичне циљеве чијим остварењем се 

очекује побољшање укупних перформанси пољопривредних газдинстава. 
 (5)

 Навести комплементарност и начин провере двоструког финансирања. 
 (6)

 Објаснити да ли корисник доказује економску одрживост улагања кроз одређену форму бизнис плана. 
(7)

 Навести које услове треба да испуне подносиоци да би могли да користе финансијска средства 

предвиђена мером. 
 (8)

 Уколико је циљна група корисника тачно дефинисана навести, ако постоје, специфични критеријуми. 
 (9)

 Навести шифру и назив планираних инвестиција. 
 (10)

 Предвиђено само за подстицаје који се остварују путем конкурса.
 

 (11)
 Навести минималне и максималне износе подстицаја. 
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 (12)
 Навести на основу којих показатеља/индикатора успеха ће се мерити остварени резултати. 

 (13)
 Навести на који начин ће се спроводити мера. 

(14)
 Навести насељена места која имају статус подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.  

(15)
 Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.  

(16)
  Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС”, 

број 63/14). 
(17) Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС. 
(18) Окућница, расадници и др. 
(19)

 Цвеће и украсно биље, угари и др. 
(20) Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени селима на коришћење. 
(21) Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за 

кукуруз, амбари и силоси), и пољопривредних машина и опреме.   
(22) Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства. 
(23) Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне 

делатности на газдинству, односно еквивалент рада једног лица (пуно радно време у једној години: 8 

сати дневно, 225 радних дана у години).  
(24) Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, 

активно функционалних на територији АП/ЈЛС. 
(25) Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа на нивоу АП/ЈЛС. 
(26) Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и 

општинске путеве). 
(27) Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др), трансформацију и 

пренос електричне енергије на територији АП/ЈЛС. 
(28) Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на 

територији АП/ЈЛС. 
(29) На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, установама, задругама, 

организацијама и др. 
(30) Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр. прерада пољопривредних производа, рурални 

туризам, активности у шумарству, обрада дрвета, народна радиност, производња енергије из 

обновљивих извора, узгој рибе и др). 
(31) Домаћи и страни.  
(32) Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и 

број осталих пољопривредних газдинстава која се укључују у саветодавни систем на друге начине, 

углавном преко учешћа на групним предавањима и кроз повремене посете саветодаваца 

пољопривредним газдинствима.   

РЗС*Публикација „Општине и региони у Републици Србији”, Републички завод за статистику, 

www.stat.gov.rs  

РЗС**Попис становништва 2011. године - Републички завод за статистику, www.stat.gov.rs  

РЗС***Попис пољопривреде 2012. године (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за 

статистику, www.stat.gov.rs 
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Прилог  

ШИФАРНИК МЕРА
(1) 

 

Табела 1. Врсте мера директних плаћања: 

 

Табела 2. Врсте мера кредитне подршке: 

 

 

Табела 3. Врсте мера руралног развоја: 
 

А. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

КОНКУРЕНТНОСТИ И ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА 

 Шифра мере Мера подршке / инвестиција 

Мера 101 Инвестиције у физичка средства пољопривредних  газдинстава 

 

 

Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

Сектор  

млеко 

 

101.1.1. 
Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или 

сименталског говечета 

101.1.2. 

Изградња објеката за смештај животиња и набавка опреме за  

наведене објекте (опрема за изђубравање, опрема за напајање, за 

вентилацију, опреме за мужу, исхрану животиња, итд)  

101.1.3. Изградња објекта за складиштење хране за животиње 

101.1.4. Изградња објеката за складиштење /чување млека 

101.1.5. Изградња објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака 

101.1.6. 

Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и 

складиштење концентроване и кабасте сточне хране на газдинству 

(сено, силажа, сенажа, итд) 

101.1.7. 
Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и апликацију 

стајњака 

101.1.8. 
Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у 

слободном и везаном систему држања 

101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу 

Шифра Мерe подршке 

 ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА 

100.1.  РЕГРЕСИ 

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

100.1.2 Регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима 

Шифра Мерe подршке 

100.2.  КРЕДИТНА ПОДРШКА 

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 

100.2.2 Остали облици кредитне подршке 



 2 

101.1.10. Набавка опреме за хлађење и складиштење млека  

101.1.11. 

Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за обновљиве 

изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у соларне 

електране, електране на биомасу, даљинске системе грејања, 

котлови за сагоревање биомасе 

Сектор  

месо 

101.2.1. Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса 

101.2.2. Изградња и опремање објеката за смештај животиња 

101.2.3. 
Изградња објеката/просторија за складиштење концентроване и 

кабасте сточне хране (сено, силажа, сенажа, итд) 

101.2.4. 

Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и 

дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству 

(сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и термо – појилице 

101.2.5. 

Изградња објеката за манипулацију, одлагање и примену стајњака 

у случају затвореног држања на фармама и набавка 

опреме/механизације за ове сврхе 

101.2.6. 
Изградња боксова за држање крмача, прасилишта и одгајалишта за 

прасад 

101.2.7. 

Инвестиције у изградњу постројења за обновљиве изворе енергије 

за сопствену потрошњу: посебно у соларне електране, електране на 

биомасу, даљинске системе грејања, котлови за сагоревање 

биомасе 

Сектор  

воће, грожђе, 

поврће 

(укључујући 

печурке) и 

цвеће 

101.3.1. 

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 

производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и 

винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и 

набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, 

сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала 

101.3.2. 
Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, 

подривача и машина за резидбу, тарупирање и бербу 

101.3.3. 

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску 

производњу, производњу садног материјала и повртарску 

производњу (укључујући и производњу расада и цвећарство) на 

отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за 

расађивање расада, висококвалитетних прскалица или атомизера за 

заштиту од болести, корова и штеточина; набавка система са 

микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и расадника од 

измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; 

набавка система кап по кап; набавка пластичних фолија, 

агротекстила и прскалица за наводњавање) 

101.3.4. 

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за 

повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и 

расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и 

полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних 

фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за 

вештачко осветљавање, система за наводњавање/ 

одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за 

производњу расада) за пластенике и стакленике 

101.3.5. 

Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, 

садног материјала и поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача 

већег капацитета, хладњача за дугорочно складиштење производа; 

изградња хладњача и капацитета за чување и припрему за 

отпремање садног материјала; изградња центара за скупљање и 
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припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште са хладњачама мањег 

капацитета, као и за набавку опреме за припрему воћа, грожђа и 

поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка машина за 

прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање 

производа, као и набавка палета за дугорочно складиштење 

производа 

101.3.6. 

Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за обновљиве 

изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у соларне 

електране, електране на биомасу, даљинске системе грејања, 

котлове за сагоревање биомасе, измењивачке пумпе и сл. 

 

Сектор  

остали усеви 

(житарице, 

индустријско, 

ароматично и 

зачинско 

биље и др) 

101.4.1. Набавка трактора за ратарску производњу 

101.4.2. Набавка комбајна за жетву и бербу 

101.4.3. Набавка прикључних машина за жетву и бербу 

101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 

101.4.5. Набавка сејалица 

101.4.6. 
Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, 

штеточина и корова 

101.4.7. 
Набавка опреме за утврђивање услова чувања и утврђивање 

квалитета зрнастих производа 

101.4.8. Изградња и опремање складишта за чување зрнастих производа 

101.4.9. Изградња сушара за индустријско, зачинско и лековито биље 

101.4.10. 

Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за обновљиве 

изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у соларне 

електране, електране на биомасу, даљинске системе грејања, 

котлове за сагоревање биомасе 

 

Сектор 

пчеларство 

101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава  

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 

101.5.3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава 

101.5.4. Изградња објеката за производњу меда 

Сектор 

аквакултура 

101.6.1. Изградња објеката за аквакултуру 

101.6.2. Набавка нове опреме за рибњаке  

 Шифра мере Мера подршке / инвестиција 

Мера 102 
Унапређење рада постојећих и успостављање нових 

организација пољопривредних произвођача и прерађивача 

 Шифра мере Мера подршке / инвестиција 

Мера 103 
Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних и 

рибарских производа  

 
Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

 

Сектор  

млеко и 

маркетинг 

103.1.1. Изградња објеката за прераду млека и производњу млечних 

производа 

103.1.2. 
Набавка нових специјалних возила за транспорт сировог млека са 

одговарaјућом опремом (мерни уређаји и уређаји за узорковање) 

103.1.3. 
Набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и 

паковање млека и производа од млека 

 

103.1.4. 

 

Набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

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

укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије 
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103.1.5. 
Набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона 

103.1.6. Набавка нове oпрeмe зa дeзинфeкциjу рaдникa 

103.1.7. 

Инвестиције у изградњу и/или реконструкцију и/или опремање 

постројења за обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу: 

посебно у соларне електране, електране на биомасу, даљинске 

системе грејања, котлове за сагоревање биомасе 

Сектор   

месо и 

маркетинг 

 

 

103.2.1. 

Изградња кланица, објеката за прераду меса, објеката за скупљање 

нуспроизвода животињског порекла који нису за исхрану људи и 

отпада и објеката за складиштење хране животињског порекла  

103.2.2. Набавка нове опреме за омамљивање, клање и обраду трупова 

103.2.3. 
Набавка нових уређаја за мерење удела мишићног ткива у 

труповима 

103.2.4. 

Набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

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

укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије 

103.2.5. 

Набавка нове опреме за сакупљање, пријем,  чување/складиштење 

(хлађење), уклањање и прераду споредних производа животињског 

порекла који нису за исхрану људи 

103.2.6. 

Набавка 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 

103.2.7. 
Набавка нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и 

стерилизацију меса и производа од меса 

103.2.8. 
Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за   

интерну употребу, као део прерађивачког погона 

103.2.9. Набавка нове опреме зa дeзинфeкциjу рaдникa 

103.2.10. 

Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за обновљиве 

изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у соларне 

електране, електране на биомасу, даљинске системе грејања, 

котлове за сагоревање биомасе 

Сектор  

воће, грожђе, 

поврће 

(укључујући и 

печурке) и 

маркетинг 

 

 

103.3.1. Изградња објеката за прераду 

103.3.2. 
Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и поврћа, 

као и њихових производа 

103.3.3. 
Набавка нове опреме и уређаја зa зaмрзaвaњe воћа и поврћа, као и 

њихових производа  

103.3.4. 
Набавка нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и 

стерилизацију производа 

103.3.5. 

Набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

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

укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије 

103.3.6. 
Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа, 

грожђа и поврћа, као и њихових производа 

103.3.7. 
Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за производњу 

вина, ракија и других алкохолних пића 

103.3.8. Набавка нове oпрeмe зa дeзинфeкциjу рaдникa  

103.3.9. 
Набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона  

103.3.10. 

Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за обновљиве 

изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у соларне 

електране, електране на биомасу, даљинске системе грејања, 

котлови за сагоревање биомасе, измењивачке пумпе 

 Шифра мере Мера подршке / инвестиција 
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Мера 104 

Обнављање пољопривредног производног потенцијала 

нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним 

догађајима и увођење одговарајућих превентивних активности 

 

 

Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

 104.1. 
Улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних 

климатских прилика и катастрофалних догађаја  

 104.2. 

Улагања у обнову пољопривредног земљишта и производног 

потенцијала нарушеног елементарним непогодама, неповољним 

климатским приликама и катастрофалним догађајима 

 104.3. 
Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 

животиња 

Б. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОДРЖИВИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 Шифра мере Мера подршке / инвестиција 

Мера 201.1. Одрживо коришћење пољопривредног земљишта 

 

 

Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

 201.1.1. Агроеколошка плаћања  

 201.1.2. Комасација 

 Шифра мере Мера подршке / инвестиција 

Мера 201.2. Одрживо коришћење шумских ресурса 

 

 

Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

 

201.2.1. 
Прво пошумљавање пољопривредног земљишта и одржавање до 

дванаесте године 

201.2.2. Агро-шумски системи на пољопривредном земљишту 

201.2.3. 
Улагања у шумарске технологије и у прераду, у мобилизацију и у 

пласирање шумских производа на тржиште  

 Шифра мере Мера подршке / инвестиција 

Мера 201.3. Органска производња 

 

 

Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

 

201.3.1. 
Садни и семенски материјал дозвољен за употребу у органској 

производњи 

201.3.2. Контрола и сертификација 

201.3.3. 
Друге инвестиције које се односе на органску производњу а део 

су свих осталих мера руралног развоја 

 Шифра мере Мера подршке / инвестиција 

Мера 201.4. Очување биљних и животињских генетичких ресурса 

 

 

Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

 

201.4.1 Очување биљних генетичких ресурса 

  201.4.2. 

 

Очување животињских генетичких ресурса 
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В. ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ 

 Шифра мере Мера подршке / инвестиција 

Мера 301 
Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и 

услуга 

 

 

Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

301.1. 
Инвестиције у израду и ревизију пројектне и планске документације 

за развој општина и насеља у руралним подручјима 

301.2. 

Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова 

инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве 

изворе енергије 

301.3. 

Инвестиције у развој информационо-комуникационе 

инфраструктуре, укључујући и њену изградњу и унапређење, и 

омогућавања приступа  услугама информационо-комуникационих 

технологија у комбинацији са ИТ опремом 

 

301.4. 

Инвестиције у успостављање, унапређење или проширење основих 

услуга локалном становништву везаних за одмор и културу, 

укључујући и пратећу инфраструктуру  

301.5. Инвестиције у рекреативну инфраструктуру за јавну употребу, 

туристичке инфо центре и туристичку инфраструктуру мањег обима 

 

301.6. 

Инвестиције у студије и инвестиције везане за одржавање, 

реконструкцију и доградњу културног и историјског наслеђа села, 

руралних пејзажа, као и јачање свести о заштити животне средине 

301.7. 

Инвестиције са циљем измештања активности и конзервације зграда 

или других објеката лоцираних у оквиру, или близу руралних 

насеља, са посебним освртом на унапређење квалитета живота или 

повећање квалитета и стања животне средине насеља 

 Шифра мере Мера подршке/Инвестиција 

Мера 302 
Унапређење економских активности на селу кроз подршку 

непољопривредним активностима 

 

 

Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

 

302.1. 
Инвестиције у изградњу и/или опремање објеката за обављање 

традиционалних заната  

302.2. Подршка активностима везаним за рурални туризам 

302.3. 

Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за обновљиве 

изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у соларне 

електране, електране на биомасу, даљинске системе грејања, 

котлове за сагоревање биомасе 

 

302.4. 
Оснивање и развој микро предузећа у руралним подручјима везаним 

за традиционална знања и културно наслеђе 

302.5. 
Инвестиције у изградњу и/или опремање и стварање нових 

производа и услуга у руралним подручјима 

302.6. 

Изградња објеката за оснивање продајних места на газдинствима за 

директну продају пољопривредних и традиционалних занатских 

производа и сувенира, у појединачном или удруженом интересу 

произвођача 

 Шифра мере Мера подршке / инвестиција 
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Мера 303. Подршка младима у руралним подручјима 

 

 

Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

 303.1. 
Почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике 

и развој малих пољопривредних газдинстава 

 Шифра мере Мера подршке / инвестиција 

Мера 304 

Економске активности у смислу додавања вредности 

пољопривредним производима као и увођење и сертификација 

система безбедности и квалитета хране, органских производа и 

производа са ознаком географског порекла 

 

 

Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

 

304.1. Подршка брендирању производа и региона 

304.2. Подршка за заштиту географског порекла производа 

304.3. Подршка за заштиту имена производа 

304.4. Подршка за увођење система квалитета 

 Шифра мере Мера подршке / инвестиција 

Мера 305 
Трансфер знања и развој саветодавства - Унапређење обука у 

области пољопривреде и руралног развоја  

 

 

Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

 

305.1. 
Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне 

активности 

305.2. 
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 

студијска путовања 

Г. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРИПРЕМУ И СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ СТРАТЕГИЈА 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА (ВАЖИ САМО ЗА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДУ) 

 Шифра мере              Мера подршке / инвестиција 

Мера 202.1. Спровођење  локалних стратегија развоја  

 

 

Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

 202.1.1. 
Једна или више мера дефинисаних областима А, Б или В (по 

сопственом избору партнерства за територијални рурални развој) 

 Шифра мере               Мера подршке / инвестиција 

Мера 202.2. 
Умрежавање и сарадња између партнерства за територијални 

рурални развој 

 

 

Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

 
202.2.1. Умрежавање и сарадња на националном нивоу 

202.2.2. Умрежавање и сарадња на међународном нивоу 

 Шифра мере Мера подршке / инвестиција 

Мера 202.3. 
Укупни трошкови настали активностима партнерства за 

територијални рурални развој 

 

 

Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

 202.3.1. Вођење партнерства за територијални рурални развој  

 202.3.2. Усвајање вештина 

 202.3.3. Трошкови анимација становништва 
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Д. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПОДРШКУ САВЕТОДАВНИМ И СТРУЧНИМ ПОСЛОВИМА У 

ПОЉОПРИВРЕДИ (ВАЖИ САМО ЗА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДУ) 

 Шифра мере              Мера подршке / инвестиција 

Мера 306. 

Подршка пољопривредним саветодавним стручним службама 

за обављање саветодавних послова у складу са средњорочним 

програмом развоја саветодавних послова у пољопривреди и 

закона о обављању саветодавних и стручних послова у 

пољопривреди   

   

 

Табела 3. Врсте мера које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру  

кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја
(2)

 
 

 

_____________________ 

Напомена: 
(1) 

Шифарник мера се не попуњава и не доставља на Обрасцу 1.  Садржи податке о називима мера и 

шифрама мера које се уносе у Образац 1.  

 
(2) 

Уколико аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе планира да спроведе мере 

које нису предвиђене Шифарником мера, прва таква мера се у Обрасцу 1 наводи под шифром 603, 

следећа под шифром 604. и тако редом за сваку планирану меру.   
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