
 

 На основу члана 7a став 4. Закона о пољопривреди и руралном 

развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 - др. закон и 101/16), 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ИПАРД ПОДСТИЦАЈИМА  

ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ГАЗДИНСТАВА 

- Објављен у  „Службеном гласнику РС”, број 78/18 

од 19. октобра 2018. годинe - 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС”, бр. 84/17 и 

112/17), у члану 2. тачка 9) тачкa на крају замењује се тачком и запетом. 

 После тачке 9) додају се тач. 10)-13), које гласе: 
 „10) воће јесте воће, садни материјал воћа и матичњаци воћа у 

складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се 

уређује регистар пољопривредних газдинстава;  
11) поврће јесте поврће у складу са шифарником биљне 

производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар 

пољопривредних газдинстава; 

 12) млечно грло јесте свако женско грло говеда старије од 24 

месеца; 

13) место контроле предмета инвестиције јесте катастарска 

парцела или објекат који подносилац захтева користи по основу права својине, 

права закупа, односно коришћења на коме се врши контрола предмета ИПАРД 

подстицаја.ˮ 
 

Члан 2. 

 У члану 3. став 3. мења се и гласи: 

 „Лице из става 1. тач. 3) и 4) овог члана остварује право на 

ИПАРД подстицаје и ако:  

 1) у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или 

гласачких права тог јавног капитала;  

 2) је разврстано у микро, мало или средње правно лице у складу са 

законом којим се уређује рачуноводство;  

 3) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика 

правна лица;  

 4) није члан холдинга или концерна; 

 5) подносилац захтева и повезана лица имају мање од 250 

запослених; 

 6) подносилац захтева и повезана лица имају годишњи промет не 

већи од 50 милиона евра или ако вредност имовине подносиоца захтева и 

повезаних лица не прелази 43 милиона евра.ˮ 
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Члан 3. 

 У члану 5. став 1. тачка 5) после речи: „инвестиције” додају се 

речи: „у изградњу и опремање објеката”. 

 У тачки 6) после речи: „инвестиције” додају се речи: „која је 

предмет захтева”. 

 Тачка 8) мења се и гласи: 

  „8) има три прикупљене понуде за предмет инвестиције, односно 

прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за 

вредност већу од 10.000 евра у динарској противвредности према месечном 

курсу Европске Комисије у месецу који претходи месецу у коме је објављен 

јавни позив, односно једну понуду за предмет инвестиције за вредност до 10.000 

евра, а које су независно прибављене и које су упоредиве по садржају и по 

спецификацијама и важеће на дан подношења захтева, осим за реализоване 

опште трошкове за које доставља рачун;”. 

 У тачки 10) подтачка (3) после речи: „ИПАРД подстицаја,” додаје 

се реч: „или”. 

 У тачки 12) у фусноти1 речи: „Council Regulation (EEC) 2913/92” 

замењују се речима: „Council Regulation (EEC) 24/14”. 

 У тачки 15) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

 После тачке 15) додаје се тачка 16) која гласи:  

 „16) одреди место контроле предмета инвестиције у складу са 

овим правилником.ˮ 

 У ставу 3. после речи: „имаˮ додају се речи: „грађевинску 

дозволу, односно решење за извођење радова илиˮ. 

 
  

Члан 4. 

 У члану 6. став 1. тачка 2) после речи: „по турнусу” додају се 

запета и речи: „односно има уписан објекат за производњу родитељског јата 

кокошака тешког типа”. 

 Став 2. мења се и гласи:  

 „Лице које испуњава услове из става 1. овог члана које има 

објекат капацитета више од 1.000 говеда или више од 1.000 оваца или коза или 

више од 400 крмача или више од 10.000 товних свиња или више од 50.000 

бројлера по турнусу, остварује право на одобравање пројекта само за: 

 1) изградњу складишних капацитета за стајњак и/или специфичну 

опрему и механизацију за манипулацију и коришћење стајњака;  

2) инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на 

газдинству.” 

 

Члан 5. 

 Члан 8. мења се и гласи:  

 

„Члан 8. 

 Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 

5. овог правилника, у зависности од врсте инвестиције остварује право на 

одобравање пројекта у сектору воћа ако у Регистру има уписано воће у складу 

са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се 



 3 

уређује регистар пољопривредних газдинстава и ако је предмет инвестиције 

везан за производњу те врсте воћа.ˮ 
                  

Члан 6. 

 У члану 15. тачка 10а) мења се и гласи: 

 „10а) трошкове шпедиције, пуштања у рад, као и за друге 

оперативне трошкове;ˮ. 
 

Члан 7. 

 Члан 17. мења се и гласи: 

 

„Члан 17. 

 Уз захтев из члана 16. овог правилника доставља се следећа 

документација:  

 1) пословни план, у складу са чланом 12. овог правилника;  

 2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар 

претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев;  

 3) доказ о поседовању стручног знања, односно искуства у 

области пољопривреде, и то:  

  (1) диплому, односно уверење о стеченој високој стручној спреми, 

или  

  (2) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој 

стручној спреми у области пољопривреде и/или ветерине, или  

  (3) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој 

стручној спреми и потврду о стручном оспособљавању у одговарајућем сектору 

у области пољопривреде, односно и изјаву да ће похађати стручну обуку у 

одговарајућем сектору у области пољопривреде у минималном трајању од 50 

часова предавања најкасније до дана подношења захтева за исплату ИПАРД 

подстицаја, или  

  (4) уговор о раду на пословима у области пољопривреде у 

одговарајућем сектору, са пратећом пријавом, односно одјавом на обавезно 

социјално осигурање; 

 4) понуде у складу са чланом 5. тачка 8) овог правилника;  

 5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних 

прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту 

инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева;  

 6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних 

прихода издато од стране надлежне пореске управе; 

 7) извод из катастра непокретности са копијом плана за место 

контроле предмета инвестиције, односно препис листа непокретности ако је 

успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није 

успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није 

успостављен катастар непокретности; 

 8) ако подносилац захтева није власник земљишта, односно 

објекта који је одредио за место контроле предмета инвестиције, доставља и 

уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно 

објекта који је уписан у катастар непокретности, као и извод из катастра 

непокретности за закуподавца, односно уступиоца. 

 Поред документације из става 1. овог члана, предузетник који 

води књиге по систему простог књиговодства доставља и: 
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1) биланс успеха за претходну годину у односу на годину у којој 

се подноси захтев; 

2) порески биланс за претходну финансијску годину у односу на 

годину у којој се подноси захтев, на обрасцу пореске пријаве за аконтационо-

коначно утврђивање пореза на приход од самосталне делатности и доприноса за 

обавезно социјално осигурање (Образац ППДГ-1С). 

 Поред документације из става 1. овог члана, индивидуални 

пољопривредник који води књиге по систему простог књиговодства доставља и: 

1) биланс успеха за претходну годину у односу на годину у којој 

се подноси захтев; 

2) порески биланс ПБ2 за претходну финансијску годину у односу 

на годину у којој се подноси захтев. 

Поред документације из става 1. овог члана, индивидуални 

пољопривредник који води књиге по систему двојног књиговодства, доставља и: 

1) биланс успеха за претходну годину у односу на годину у којој 

се подноси захтев; 

2) биланс стања за претходну годину у односу на годину у којој се 

подноси захтев; 

3) порески биланс ПБ2 за претходну финансијску годину у односу 

на годину у којој се подноси захтев. 

 За инвестиције у обновљиве изворе енергије, поред документације 

из ст. 1-4. овог члана, доставља се и претходна студија изводљивости или 

студија оправданости у складу са законом којим се уређује планирање и 

изградња, а која садржи анализу просечне потрошње електричне и топлотне 

енергије у претходне три године на пољопривредном газдинству образложену 

рачунима и осталим документима о потрошњи електричне енергије, гаса, 

топлотне енергије, сировина за производњу енергије за инвестиције у 

обновљиве изворе енергије.  

 У случају да није могуће обезбедити доказе о потрошњи енергије 

у претходне три године из става 5. овог члана, или се пројектом планира 

значајно повећање потрошње енергије у наредном периоду због повећања обима 

производње на пољопривредном газдинству, за прорачун просечне потрошње 

електричне енергије и топлотне енергије у претходне три године на 

пољопривредном газдинству, узимају се у прорачун они подаци о потрошњи 

енергије који стоје на располагању, за период који не може бити мањи од 

годину дана и на ту вредност се додају пројектоване вредности потрошње 

енергије нових постројења.  

 За инвестиције у изградњу и опремање објекта, поред 

документације из ст. 1-4. овог члана, доставља се и извод из катастра 

непокретности са копијом плана, за предмет инвестиције, односно препис листа 

непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног 

листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у 

случају да није успостављен катастар непокретности, а подносилац захтева који 

није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције, доставља 

и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно 

објекта закључен са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем или 

јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром или министарством 

надлежним за послове пољопривреде, са роком важења од најмање десет година 

почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у 

катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, односно 
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објекту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно 

уступиоца.  

 За инвестиције у изградњу објеката, поред документације из ст. 1-

4. и става 7. овог члана, доставља се и пројекат за грађевинску дозволу и/или 

идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са законом којим се уређује 

планирање и изградња, као и грађевинска дозвола, односно решење за извођење 

радова.  

 За доказивање испуњености критеријума рангирања да 

подносилац захтева има сертификат о органској производњи, уз захтев за 

одобравање пројекта подносилац захтева доставља и овај сертификат.  

 Документација из става 1. тач. 5) и 6) и става 7. овог члана 

доставља се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.” 

 

Члан 8. 

 У члану 18. став 2. речи: „захтев послат факсом или електронском 

поштом,ˮ бришу се. 
 

Члан 9. 

 У члану 26. тачка 8) у фусноти 3 речи: „Council Regulation (EEC) 
2913/92” замењују се речима: „Council Regulation (EEC) 24/14”. 

После тачке 8) додаје се тачка 8а) која гласи: 

„8а) се предмет инвестиције налази у месту контроле предмета 

инвестиције у складу са овим правилником;ˮ 

 У тачки 10) после речи: „за исплату” додају се запета и речи: 

„односно од дана оснивања за новооснована правна лица и предузетникеˮ. 
  

Члан 10. 

 У члану 27. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Лице из члана 7. став 2. и члана 26. овог правилника остварује 

право на исплату подстицаја за инвестиције у изградњу складишних капацитета 

за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и 

коришћење стајњака, и инвестирање у производњу енергије из обновљивих 

извора на газдинству ако има више од 20 млечних крава.” 
 

Члан 11. 

 Члан 28. мења се и гласи: 

 

„Члан 28. 

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 

26. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД подстицаја у сектору 

меса ако има објекат уписан у регистар у складу са посебним прописом којим се 

уређује упис у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, и то 

укупног капацитета од 20 до 1.000 говеда и/или од 150 до 1.000 оваца и/или коза 

и/или од 30 до 400 крмача, и/или од 100 до 10.000 товних свиња и/или од 4.000 

до 50.000 бројлера по турнусу, односно има уписан објекат за производњу 

родитељског јата кокошака тешког типа. 

  Лице из члана 6. став 2. и члана 26. овог правилника остварује 

право на исплату подстицаја за инвестиције у изградњу складишних капацитета 

за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и 

коришћење стајњака, и инвестирање у производњу енергије из обновљивих 

извора на газдинству ако има капацитет објекта више од 20 говеда или више од 
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150 оваца и/или коза или више од 30 крмача, и/или више од 100 товних свиња 

и/или више од 4.000 бројлера по турнусу.” 

 

Члан 12. 

 Члан 33. мења се и гласи: 

 

 „Члан 33. 

 Уз захтев за исплату из члана 32. овог правилника корисник 

ИПАРД подстицаја доставља следећу документацију у папирној и електронској 

форми:  

1) рачуне за набавку предметне инвестиције у складу са решењем 

о одобравању пројекта;  

2) отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно 

међународни товарни лист ако је корисник сам извршио увоз предмета 

инвестиције;  

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: 

потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке;  

4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену 

набавку предметне инвестиције;  

5) јединствену царинску исправу ако је корисник сам извршио 

увоз предмета инвестиције;  

6) сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе - ЕУР 

1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе (осим када је 

вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног 

преговарачког поступка), а за робу домаћег порекла изјаву произвођача о 

пореклу робе; 

7) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних 

прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту 

инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева;  

8) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних 

прихода издато од стране надлежне пореске управе;  

9) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према 

пребивалишту, односно седишту корисника, као и према месту где се налази 

објекат предмета инвестиције корисника да за предметну инвестицију не 

користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), 

односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење 

подстицаја;  

10) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну 

инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, 

подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог 

поступка за коришћење подстицаја - ако корисник има пребивалиште, односно 

седиште на територији аутономне покрајине, односно ако се објекат предмета 

инвестиције налази на територији аутономне покрајине;  

11) акт органа надлежног за послове заштите биља којим се 

доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области 

здравља биља и средстава за заштиту биља, као и да предметна инвестиција 

испуњава услове из области здравља биља и средстава за заштиту биља из 

прописа у секторима воћа, поврћа и осталих усева који су усклађени са 

прописима Европске уније; 
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12) акт надлежног органа о испуњености техничких и 

технолошких услова објеката за животињске отпатке и погона за прераду и 

обраду животињских отпадака у сектору млека и сектору меса у складу са 

посебним прописом;  

13) акт органа надлежног за послове заштите животне средине 

којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у 

области заштите животне средине, као и да предметна инвестиција испуњава 

услове из области заштите животне средине из прописа који су усклађени са 

прописима Европске уније; 

14) акт органа надлежног за послове ветерине којим се доказује да 

пољопривредно газдинство испуњава услова у погледу добробити животиња, 

као и да предметна инвестиција испуњава услове у погледу добробити 

животиња прописане ЕУ прописима са којима су усклађени прописи Републике 

Србије, у сектору млека и меса;  

15) потврду надлежног органа за послове уговарања и 

финансирања програма из средстава Европске уније, да се за предметну 

инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвенције, 

подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог 

поступка за коришћење подстицаја. 

За инвестиције у изградњу и опремање објекта, поред 

документације из става 1.  овог члана, доставља се и: употребна дозвола,  извод 

из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно 

препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис 

поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из 

земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности.  

За инвестиције у изградњу објекта, поред документације из ст. 1. и 

2. овог члана, доставља се и:  

1) уговор са овлашћеним извођачем радова за инвестиције у 

изградњу објекта; 

2) грађевинска књига, односно друга прописана документација у 

складу са прописима којим се уређује планирање и изградње за инвестиције у 

изградњу објекта; 

3) окончана ситуација за изведене радове за инвестиције у 

изградњу објекта.  

Ако је предмет инвестиције трактор или специјализовано 

транспортно возило корисник подстицаја, поред документације из става 1. овог 

члана, доставља и фотокопију саобраћајне дозволе на име корисника 

подстицаја.  

За подносиоце захтева који су дали изјаву о похађању обуке 

доставља се и потврда о завршеној обуци.  

Ако је предмет инвестиције набавка робе корисник подстицаја 

доставља изјаву добављача да је испоручена роба нова.  

Корисници подстицаја који су у систему двојног књиговодства, 

поред документације из става 1. овог члана, достављају и оверену копију 

картица за некретнине, постројења и опрему за годину у којој је издато решење 

о одобравању пројекта, као и оверену копију картица за некретнине, постројења 

и опрему заједно са Закључним листом издатим на дан подношења захтева за 

исплату. 

За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања захтева 

за исплату корисник врши обрачун у динарима према месечном курсу Европске 
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комисије за месец у коме је извршено плаћање и ту вредност уписује у обрасцу 

захтева за одобравање исплате.  

Документација из става 1. тач. 7)-15) и ст. 2. и 4. овог члана, 

доставља се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.” 

 

Члан 13. 

  У члану 38. после речи: „инвестицијеˮ додају се речи: „на месту 

контроле предмета инвестиције,ˮ. 
 

Члан 14. 

 Прилог 1 - Листа прихватљивих инвестиција и трошкова, Прилог 

4 - Једноставан пословни план и Прилог 5 - Сложени пословни план, који су 

одштампани уз Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС”, бр. 84/17 и 

112/17) и чине његов саставни део замењују се новим Прилогом 1 - Листа 

прихватљивих инвестиција и трошкова, Прилогом 4 - Једноставан пословни 

план и Прилогом 5 - Сложени пословни план, који су одштампани уз овај 

правилник и чине његов саставни део. 
 

Члан 15. 

Захтеви за остваривање права на ИПАРД подстицаје поднети до 

дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који 

је био на снази у време њиховог подношења. 

 

Члан 16. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

Број: 110-00-00041/2017-09 

У Београду, 18. октобра 2018. године 

МИНИСТАР 

 

 Бранислав Недимовић 
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