
 

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

руралном развоју  („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), 

 Министар пољопривредe, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

O ИЗМЕНИ 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 16/18 од 5. марта 2018. године) 

 

 

Члaн 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”, бр. 24/15, 111/15, 110/16), 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”, бр. 

24/15, 111/15, 110/16) и чини његов саставни део, замењује се новим Прилогом – 

Шифарник мера, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 
 

Број: 110-00-32/2018-09 

У Београду,  2. марта 2018. године 

МИНИСТАР 

 

Бранислав Недимовић 
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Прилог  

ШИФАРНИК МЕРА(1) 

Табела 1. Врсте мера директних плаћања:  

Шифра  Мере подршке  

              100 ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА  

100.1.  РЕГРЕСИ  

100.1.1  Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)  

100.1.2  Регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима  

Табела 2. Врсте мера кредитне подршке:  

Шифра  Мере подршке  

  100.2. КРЕДИТНА ПОДРШКА  

100.2.1  Суфинансирање камата за пољопривредне кредите  

100.2.2  Остали облици кредитне подршке  

Табела 3. Врсте мера руралног развоја:  

А. ПОДСТИЦАЈИ  ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

КОНКУРЕНТНОСТИ  

   Шифра мере  Мера подршке / инвестиција  

Мера  101  Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава  

   Шифра 

инвестиције  
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

Сектор млеко  

101.1.1.  Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, 

оваца и коза 

101.1.2.  Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, 

складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и 

течног стајњака, укључујући инсталацију опреме 

101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, 

укључујући све елементе, материјале и инсталације 

101.1.4. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, 

полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; 

уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за 

пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни 

стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализоване 

приколице за транспорт чврстог стајњака, укључујући и 

пратећу опрему за полутечни и течни стајњак) 

101.1.5. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и 

напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за 

припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану 

сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и 

дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; 

балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; косилице; 

превртачи сена) 

101.1.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање 

и обуздавање животиња 

101.1.7. Опрема за третман папака 

101.1.8. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за 

пашњаке/ливаде 
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101.1.9. Машине за примарну обраду земљишта 

101.1.10. Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11. Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12. Машине за сетву 

101.1.13. Машине за заштиту биља 

101.1.14. Машине за убирање односно скидање усева 

101.1.15. Машине за транспорт 

101.1.16. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др) 

101.1.17. Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор месо  

101.2.1.  Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и 

свиња које се користе за производњу меса   

101.2.2. Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, 

складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и 

течног стајњака, укључујући инсталацију опреме 

101.2.3. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, 

полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; 

уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за 

пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни 

стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализована 

опрема за транспорт чврстог стајњака, полутечног и течног 

стајњака, резервоари за течни стајњак, специјализоване 

приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног стајњака, 

са одговарајућом опремом), укључујући и пратећу опрему за 

полутечни и течни стајњак) 

101.2.4. Изградња/реконструкција као и опремање објеката за гајење 

крмача и производњу прасади за тов 

101.2.5. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за 

храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице 

за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану 

сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и 

дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; 

балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи 

сена, итд) 

101.2.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање 

и обуздавање животиња 

101.2.7. Опрема за третман папака 

101.2.8. Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно 

опремљени кавези 

101.2.9. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за 

пашњаке/ливаде 

101.2.10. Машине за примарну обраду земљишта 

101.2.11. Машине за допунску обраду земљишта 

101.2.12. Машине за ђубрење земљишта 

101.2.13. Машине за сетву 

101.2.14. Машине за заштиту биља 

101.2.15. Машине за убирање односно скидање усева 

101.2.16. Машине за транспорт 

101.2.17. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др) 

101.2.18. Машине и опрема за наводњавање усева 

 

 

Сектор производње 

конзумних јаја 

101.3.1. Набавка опреме за живинарске фармe за производњу 

конзумних јаја 

101.3.2. Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних 

јаја 
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101.3.3. Изградња/реконструкција као и опремање објеката за 

манипулацију, одлагање и обраду стајњака 

101.3.4. Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење 

животињског ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива 

Сектор воће, грожђе, 

поврће (укључујући 

печурке) и цвеће 

101.4.1.  Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и 

подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, 

цвећа и расадничку производњу 

101.4.3. Подизање, набавка и опремање система противградне заштите  

у воћњацима и вишегодишњим засадима 

101.4.4. Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада 

101.4.5. Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при 

производњи у заштићеном простору 

101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање 

биљака при производњи у заштићеном простору 

101.4.7. Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата 

за гајење биљака при производњи у заштићеном простору 

101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са 

фолијом) 

101.4.9. Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну 

производњу при производњи у заштићеном простору 

101.4.10. Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију 

земљишта и супстрата при производњи у заштићеном простору 

101.4.11. Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. 

ђубрење угљен диоксидом при производњи у заштићеном 

простору) 

101.4.12. Набавка   бокс палета за транспорт и складиштење производа 

101.4.13. Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа 

101.4.14. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање 

производа  

101.4.15. Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа 

101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање 

остатака након резидбе воћних врста 

101.4.17. Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију 

101.4.18. Опрема/механизација за заштиту од мраза 

101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21. Машине за ђубрење земљишта 

101.4.22. Машине за сетву 

101.4.23. Машине за садњу 

101.4.24. Машине за заштиту биља 

101.4.25. Машине за убирање односно скидање усева 

101.4.26. Машине за транспорт 

101.4.27. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др) 

101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева  

Сектор остали усеви 

(житарице, 

индустријско, 

ароматично и зачинско 

биље и др) 

101.5.1.  Машине за примарну обраду земљишта 

101.5.2.  Машине за допунску обраду земљишта 

101.5.3.  Машине за ђубрење земљишта 

101.5.4.  Машине за сетву 

101.5.5.  Машине за садњу 

101.5.6.  Машине за заштиту биља 
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101.5.7.  Машине за убирање односно скидање усева 

101.5.8.  Машине за транспорт 

101.5.9. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др) 

101.5.10.  Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор пчеларство  

101.6.1. Набавка нових пчелињих друштава  

101.6.2. Набавка опреме за пчеларство  

101.6.3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава  

Сектор аквакултура 101.7.1. Набавка нове опреме за рибњаке 

 101.7.2. Набавка рибље млађи 

   Шифра мере  Мера подршке / инвестиција  

Мера  102  Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде   

   Шифра мере  Мера подршке / инвестиција  

Мера  104  Управљање ризицима 

   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 ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСА 

   Шифра мере  Мера подршке / инвестиција  

Мера  201.1.  Одрживо коришћење пољопривредног земљишта  

   Шифра 

инвестиције  
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

   201.1.1.  Одрживо управљање земљиштем  

   201.1.2.  Заштита земљишта од ерозије 

 201.1.3. Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро – 

мелиоративне мере) 

   Шифра мере  Мера подршке / инвестиција  

Мера  201.2.  Одрживо коришћење шумских ресурса  

   Шифра 

инвестиције  

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

   201.2.1.  Развој шумских подручја и унапређење исплативости 

газдовања шумама 

201.2.2.  Улагања у шумарске технологије, прераду и мобилизацију и 

пласман шумских производа на тржиште 

201.2.3.  Подршка изградњи шумске инфраструктуре са циљем 

повећања доступности и ефикасности коришћења шумских 

ресурса 

 201.2.4.  Саветодавна шумарска служба 

 201.2.5.  Успостављање група и организација произвођача 

 201.2.6.  Подршка успостављању мреже НАТУРА 2000 

 201.2.7.  Подршка сарадњи и стварању кластера и мрежа у шумарству 

   Шифра мере  Мера подршке / инвестиција  

Мера  201.3.  Органска производња  
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   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.  Компензациона плаћања за пропуштену добит због примене 

принципа органске производње и стандарда који превазилазе 

минимално прописане стандарде (по хектару) 

 
201.3.4. 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  

   Шифра мере  Мера подршке / инвестиција  

Мера 201.5.   Oчување пољопривредних и осталих подручја високе 

природне вредности 

   Шифра 

инвестиције  
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

   201.5.1  Кошење пољопривредних травних површина високе природне 

вредности у прописаном временском периоду   

 
201.5.2.  Напасање на пољопривредним травним површинама високе 

природне вредности уз поштовање прописаних услова 

Мера 201.6.   Друге мере политике заштите и очувања животне средине 

   Шифра 

инвестиције  
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

   201.6.1  Друге агроеколошке мере  

 201.6.2.  Добра пољопривредна пракса 

В. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА  

   Шифра мере  Мера подршке / инвестиција  

Мера  301  Инвестиције за унапређење и развој руралне 

инфраструктуре  

   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 

основних 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  
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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  

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 циљу подизања конкурентности у 

смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и 

сертификацију система квалитета хране, органских 

производа и производа са ознаком географског порекла на 

газдинствима 

   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  

 304.5. Подршка преради на газдинству 

 

 

Прерада млека и 

маркетинг 

304.5.1.1.  Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и 

паковање млека и производа од млека 

304.5.1.2. Набавка 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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304.5.1.3. Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона 

304.5.1.4. Маркетинг производа 

 

 

 

Прерада меса и 

маркетинг 

304.5.2.1. Набавка опреме за омамљивање, клање и обраду трупова 

304.5.2.2. Набавка опреме за сакупљање, пријем, чување/складиштење 

(хлађење), уклањање и прераду споредних производа 

животињског порекла који нису за исхрану људи 

304.5.2.3. Набавка опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, 

паковање и означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода 

од меса, машински сепарисаног меса и производа од меса 

304.5.2.4. Набавка опреме и уређаји за хлађење, пастеризацију и 

стерилизацију меса и производа од меса 

304.5.2.5. Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона 

304.5.2.6. Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

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

укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије 

304.5.2.7. Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.2.8. Маркетинг производа 

Прерада воћа, поврћа и 

грожђа и маркетинг 

304.5.3.1. Набавка опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа, као 

и њихових производа 

304.5.3.2. Набавка опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и 

њихових производа 

304.5.3.3. Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и 

стерилизацију производа 

304.5.3.4. Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и 

прераду, пуњење и паковање њихових производа 

304.5.3.5. Набавка опреме за производњу вина, ракија и других 

алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале 

304.5.3.6. Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

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

укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије 

304.5.3.7. Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.3.8. Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона 

304.5.3.9. Маркетинг производа 

Прерада уљаних 

култура и маркетинг 

304.5.4.1. Набавка опреме и уређаја за хладно цеђење уљаних култура 

304.5.4.2. Набавка опреме и уређаја за физичку рафинацију уљаних 

култура 

304.5.4.3. Набавка опреме за пуњење и паковање уља 

304.5.4.4. Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

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

укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије 

304.5.4.5. Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.4.6. Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона 

304.5.4.7. Маркетинг производа 

Прерада гајеног, 

зачинског, лековитог и 

ароматичног биља, као 

и маркетинг 

304.5.5.1. Набавка опреме и уређаја за сушење гајеног зачинског, 

лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа 

304.5.5.2. Набавка опреме за прераду гајеног зачинског, лековитог и 

ароматичног биља као и њихових производа 

304.5.5.3. Набавка опреме и уређаја за дестилацију гајеног зачинског, 

лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа (за 
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потребе фармацеутске индустрије) 

304.5.5.4. Набавка опреме и уређаја за екстракцију гајеног зачинског, 

лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа 

304.5.5.5. Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење гајеног 

зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових 

производа 

304.5.5.6. Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

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

укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије 

304.5.5.7. Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.5.8. Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона 

304.5.5.9. Маркетинг производа 

Прерада пчелињих 

производа и маркетинг 

304.5.6.1. Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа 

304.5.6.2. Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење 

пчелињих производа 

304.5.6.3. Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

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

укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије 

304.5.6.4. Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.6.5. Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона 

304.5.6.6. Маркетинг производа 

Прерада гајених врста 

гљива и маркетинг 

304.5.7.1. Набавка опреме и уређаја за сушење гајених врста гљива, као и 

њихових производа 

304.5.7.2. Набавка опреме и уређаја за замрзавање гајених врста гљива, 

као и њихових производа 

304.5.7.3. Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и 

стерилизацију производа 

304.5.7.4. Набавка опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање 

гајених врста гљива и њихових производа 

304.5.7.5. Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

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

укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије 

304.5.7.6. Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.7.7. Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона 

304.5.7.8. Маркетинг производа 

Прерада плодова 

сакупљених из природе 

и маркетинг 

304.5.8.1. Набавка опреме и уређаја за сушење плодова сакупљених из 

природе, као и њихових производа 

304.5.8.2. Набавка опреме и уређаја за замрзавање плодова сакупљених 

из природе, као и њихових производа 

304.5.8.3. Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и 

стерилизацију производа 

304.5.8.4. Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и 

прераду, пуњење и паковање њихових производа 

304.5.8.5. Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

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

укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије 

304.5.8.6. Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.8.7. Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона 

304.5.8.8. Маркетинг производа 
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Г. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРИПРЕМУ И СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ СТРАТЕГИЈА РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА (ВАЖИ САМО ЗА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 

ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО)  

   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  

 

Д. УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА КРЕИРАЊА И ПРЕНОСА ЗНАЊА  

   Шифра 

мере  

Мера подршке / инвестиција  

Мера  305.  
 Развој техничко - технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у 

пољопривреди и руралном развоју 

Мера 

306.   Подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, 

удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди (Важи само за 

покрајински секретаријат за пољопривреду, водопровреду и шумарство) 

         

Табела 4. Врсте мера  посебних подстицаја 

   Шифра мере  Мера подршке / инвестиција  

Мера  401 
 Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања 

одгајивачких циљева у сточарству 

Мера 
402  Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном 

развоју 

   Шифра 

инвестиције 

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

 
402.1 Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска 

путовања  

 402.2. Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне активности 

Мера 
403 Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску 

селекцију 
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Табела 5. Врсте мера које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, 

мера руралног развоја и у оквиру посебних подстицаја(2) 

Шифра мере  Мера  

601     

602     

...     

...     

_____________________ 

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 601, следећа 

под шифром 602. и тако редом за сваку планирану меру. 
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