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Драги пољопривредници, 

 

Године које су иза нас обележене су великим изазовима, али исто тако и добрим 

резултатима које смо остварили заједно, уз вашу подршку и разумевање. Успели смо да 

покренемо системске реформе српског аграра. Рад на њима тек предстоји, али нам усвајање 

више од двадесет закона и две стотине Уредби и Правилника за непуне две године, који треба 

директно да помогну свакодневни живот пољопривредника, даје за право да кажемо да смо 

покренули точак промена.  

 

Знање и марљивост нашег пољопривредника се сматрају његовим највећим врлинама, али 

су га године промашених аграрних политика оставиле да се сам о себи брине, без развојнe 

подршке државе.  

Преданим радом стручњака МПЗЖС израђен је програм за коришћење средстава из 

претприступних ИПАРД фондова Европске уније. Такође, обезбеђена су средства за 

запошљавање нових стручњака и испуњени сви други неопходни услови, на основу чега нам је 

Европска комисија одобрила 175 милиона евра за период до 2020. године. Уз учешће националног 

буџета, српским пољопривредницима ће бити доступно готово 240 милиона евра као подршка 

инвестицијама.     

 

Улагање је посебно важно, имајући у виду да је интензивна припрема пољопривредника за 

предстојећу тржишну утакмицу приоритетна и захтева брзу реакцију.  

Усаглашавање са стандардима и прописима Европске уније, као тржишту коме тежимо, 

је такође део те припреме и од изузетне је важности за Републику Србију. На тај начин у 

потпуности уређујемо како тржиште, тако и систем здравствене безбедности хране. У том 

смислу, МПЗЖС успешно спроводи преговоре са надлежним институцијама ЕУ и интензивно 

ради на завршетку израде акционих планова, као последњег степеника пред отварање чак четири 

преговарачка поглавља.  

 

Драги пољопривредници, министарство у вама види искреног и важног савезника, без кога 

нема развоја српског аграра, али и српске привреде. Верујем да ће ово бити година у којој ћете 

додатно подићи производњу, обновити механизацију, увести нове стандарде и искористити нова 

профитабилнија тржишта, која смо претходних годину дана успели да отворимо за српске 

пољопривреднике под изузетно привилегованим условима, као и да ћете се удружити са својим 

кошијама или унапредити већ постојећа удружења. 

 

Желим вам успешну и плодну годину.  

                                                                                 

 

                                                                                Проф. др Снежана Богосављевић Бошковић 

                                                                Министар пољопривреде и заштите животне средине 
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БИЉНА ПРОИЗВОДЊА 

Намена/правни основ Ко може конкурисати 
Износ 

подстицаја 

Рок за 

подношење 

захтева 

Основни подстицај за биљну производњу 

Правилник о начину остваривања права на 

основне подстицаје у биљној производњи и 

обрасцу захтева за остваривање тих 

подстицаја  

(„Сл. гласник РС”, брoj 29/13, 9/16) 

Правно лице, предузетник и 

физико лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

2000 дин./ха 

1. март - 30. 

април текуће 

календарске 

године 

Регрес за ђубриво 

Правилник о условима, начину и обрасцу 

захтева за остваривање права на регрес за 

ђубриво  

(„Сл. гласник РС”, бр. 40/14, 57/14. 9/16) 

Правно лице, предузетник и 

физико лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

до 2.000,00 

динара/хектар

у 

(10 дин/кг) 

3. мај – 30. 

септембар 

текуће 

календарске 

године 

Регрес за премију осигурања (Правилник o 

условима, начину и обрасцу захтева за 

остваривање права нa регрес за премију 

осигурања усева, плодова, вишегодишњих 

засада, расадника и животиња Службени 

гласник РС, број 48/13) 

Правно лице, предузетник и 

физико лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

40%-45% од 

висине 

трошкова 

премије 

осигурања 

15. јун – 31. 

октобар 

текуће 

године 

Регрес за трошкове складиштења у јавним 

складиштима (Правилник о условима, 

начину и обрасцимa захтева за остваривање 

права на регрес за трошкове складиштења 

пољопривредних производа у јавним 

складиштима                                                                                                                                                                                                                    

Службени гласник РС, бр. 61/13). 

Правно лице, предузетник и 

физико лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

40% од 

висине 

трошкова  

складиштења 

15. јул – 30. 

новембар 

текуће 

године 

СТОЧАРСТВО 

Намена/правни основ Ко може конкурисати Износ подстицаја 
Рок за подношење 

захтева 

Премија за млеко (Правилник 

о условима, начину и обрасцу 

захтева за остваривање права на 

премију за млеко Сл. Гласник 

РС бр. 28/13 и 36/14) 

Правно лице, предузетник и 

физико лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства,   

7 дин./л. 

мин. 3.000 л./ квартал 

(мин. 1.500 л. за 

маргинална подручја); 

макс. 3.000.000 

дин./квартал 

Од 1. јануара до  31. 

марта 

Од 1. aприл до 30. 

јуна 

Од 1. јула до 30. 

септембара 

Од 1. октобра до 31. 

децембара 
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Намена/правни основ Ко може конкурисати 
Износ 

подстицаја 

Рок за подношење 

захтева 

Квалитетне приплодне млечне 

краве (Правилник о условима и 

начину остваривања права на 

подстицаје у сточарству за 

квалитетна приплодна грла ("Сл. 

гласник РС", бр. 46/15, 111/15 и 

14/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

25.000 

дин./грло 

(2 грла 

минимум) 

Од 2. марта до 31. јула 

текуће године 

од 1. до 31. јануара 

наредне године – за грла 

укључена у производњу 

до 31. децембра 

претходне календарске 

године 

Квалитетне приплодне овце и 

козе  (Правилник о условима и 

начину остваривања права на 

подстицаје у сточарству за 

квалитетна приплодна грла ("Сл. 

гласник РС", бр. 46/15, 111/15 и 

14/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

7.000 

дин./грло 

(За овце 

минимум 10, 

за козе 5) 

Од 2. марта до 31. јула 

текуће године 

од 1. до 31. јануара 

наредне године – за грла 

укључена у производњу 

до 31. децембра 

претходне календарске 

године 

Квалитетне приплодне крмаче 

(Правилник о условима и начину 

остваривања права на подстицаје у 

сточарству за квалитетна 

приплодна грла ("Сл. гласник РС", 

бр. 46/15, 111/15 и 14/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,    

7.000 

дин./грло 

(3 грла 

минимум) 

Од 2. марта до 31. јула 

текуће године 

од 1. до 31. јануара 

наредне године – за грла 

укључена у производњу 

до 31. децембра 

претходне календарске 

године 

Квалитетне приплодне товне 

краве (Правилник о условима и 

начину остваривања права на 

подстицаје у сточарству за 

квалитетна приплодна грла ("Сл. 

гласник РС", бр. 46/15, 111/15 и 

14/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

25.000 

дин./грло 

(2 грла 

минимум) 

Од 2. марта до 31. јула 

текуће године 

од 1. до 31. јануара 

наредне године – за грла 

укључена у производњу 

до 31. децембра 

претходне календарске 

године 

Родитељске кокошке тешког 

типа (Правилник о условима и 

начину остваривања права на 

подстицаје у сточарству за 

квалитетна приплодна грла ("Сл. 

гласник РС", бр. 46/2015, 111/2015 

и 14/2016) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

60 дин./грло 

Од 2. марта до 31. јула 

текуће године 

од 1. до 31. јануара 

наредне године – за грла 

укључена у производњу 

до 31. децембра 

претходне календарске 

године 

Родитељске кокошке  лаког 

типа (Правилник о условима и 

начину остваривања права на 

подстицаје у сточарству за 

квалитетна приплодна грла ("Сл. 

гласник РС", бр. 46/15, 111/15 и 

14/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

100 дин./грло 

Од 2. марта до 31. јула 

текуће године 

од 1. до 31. јануара 

наредне године – за грла 

укључена у производњу 

до 31. децембра 

претходне календарске 

године 
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Родитељске ћурке (Правилник о 

условима и начину остваривања 

права на подстицаје у сточарству 

за квалитетна приплодна грла 

("Сл. гласник РС", бр. 46/15, 

111/15 и 14/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,    

300 дин./грло 

Од 2. марта до 31. јула 

текуће године 

од 1. до 31. јануара 

наредне године – за грла 

укључена у производњу 

до 31. децембра 

претходне календарске 

године 

Квалитетне приплодне матице 

рибе шарана  (Правилник о 

условима и начину остваривања 

права на подстицаје у сточарству 

за квалитетна приплодна грла 

("Сл. гласник РС", бр. 46/15, 

111/15 и 14/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

500 дин./ком 

Од 2. марта до 31. јула 

текуће године 

од 1. до 31. јануара 

наредне године – за грла 

укључена у производњу 

до 31. децембра 

претходне календарске 

године 

Квалитетне приплодне матице 

рибе пастрмке   (Правилник о 

условима и начину остваривања 

права на подстицаје у сточарству 

за квалитетна приплодна грла 

("Сл. гласник РС", бр. 46/15, 

111/15 и 14/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,    

300 дин./грло 

Од 2. марта до 31. јула 

текуће године 

од 1. до 31. јануара 

наредне године – за грла 

укључена у производњу 

до 31. децембра 

претходне календарске 

године 

Товна јунад  ( Правилник о 

условима и начину остваривања 

права на подстицаје у сточарству 

за тов јунади, тов свиња, тов 

јагњади и тов јаради („Службени 

гласник РС”, број 111/15  и 9/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

10.000 

дин./грло 

Од 1. 01. до 15. 10. 

текуће календарске год. 

и ако су грла предата 

кланици или извезена у 

периоду од 1. октобра 

претходне календарске 

год. до 30. 09. текуће 

кален. год., а у 2016. год. 

од 1. 01. до 15. 10. 2016. 

год. и ако су грла 

предата кланици или 

извезена у периоду од 1. 

01. до 30. 09. 2016. год. 

Товна јагњад  ( Правилник о 

условима и начину остваривања 

права на подстицаје у сточарству 

за тов јунади, тов свиња, тов 

јагњади и тов јаради („Службени 

гласник РС”, број 111/15  и 9/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,    

2.000 

дин./грло   

(најмање 10 

грла просечна 

маса испод 50 

кг.) 

Од 1. 01. до 15. 10. 

текуће календарске год. 

и ако су грла предата 

кланици или извезена у 

периоду од 1. октобра 

претходне календарске 

год. до 30. 09. текуће 

кален. год., а у 2016. год. 

од 1. 01. до 15. 10. 2016. 

год. и ако су грла 

предата кланици или 

извезена у периоду од 1. 

01. до 30. 09. 2016. год. 
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Товна јарад  (Правилник о 

условима и начину остваривања 

права на подстицаје у сточарству 

за тов јунади, тов свиња, тов 

јагњади и тов јаради („Службени 

гласник РС”, број 111/15  и 9/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

2.000 

дин./грло   

(најмање 5 

грла просечна 

маса испод 30 

кг.) 

Од 1. 01. до 15. 10. 

текуће календарске год. 

и ако су грла предата 

кланици или извезена у 

периоду од 1. октобра 

претходне календарске 

год. до 30. 09. текуће 

кален. год., а у 2016. год. 

од 1. 01. до 15. 10. 2016. 

год. и ако су грла 

предата кланици или 

извезена у периоду од 1. 

01. до 30. 09. 2016. год. 

Товне свиње  ( Правилник о 

условима и начину остваривања 

права на подстицаје у сточарству 

за тов јунади, тов свиња, тов 

јагњади и тов јаради („Службени 

гласник РС”, број 111/15  и 9/16)  

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

1.000 

дин./грло 

(најмање 10 

грла просечна 

маса 90 кг.) 

Од 1. 01. до 15. 10. 

текуће календарске год. 

и ако су грла предата 

кланици или извезена у 

периоду од 1. октобра 

претходне календарске 

год. до 30. 09. текуће 

кален. год., а у 2016. год. 

од 1. 01. до 15. 10. 2016. 

год. и ако су грла 

предата кланици или 

извезена у периоду од 1. 

01. до 30. 09. 2016. год. 

Краве дојиље ( Правилник  о 

условима и начину остваривања 

права на подстицаје у сточарству 

за краве дојиље  

(„Службени гласник РС”, бр. 

46/15) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

20.000 

дин./грло 

Од 1.06. текуће године 

до 31.01. наредне године 

Кошница пчела (Правилник о 

условима и начину остваривања 

права на подстицаје у сточарству 

по кошници пчела 

(„Сл. гласник РС”, број 33/15  и 

14/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

600 

дин/кошници 

минимум 20 

кошница 

Од 15. априла до 31. 

маја текуће године 

Конзумна риба (Правилник о 

начину остваривања права на 

подстицаје у сточарству за 

производњу конзумне рибе ("Сл. 

гласник РС", бр. 61/13 и 44/14) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

10 динара по 

килограму  

конзумне 

рибе  

до 31. децембра текуће 

календарске године  

Годишњи одгајивачки 

програм/мере селекције (Уредба 

о утврђивању  годишњег програма 

мера за спровођење одгајивачког 

програма за 2016. годину  

( Сл. гласник РС", бр.”, бр. 29/16 )  

Одгајивачке организације у 

сточарству 

Утврдиће се у 

наредном 

периоду 

До 15.04.2016. године 
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Органска производња 

Намена/правни основ Ко може конкурисати 
Износ 

подстицаја 

Рок за подношење 

захтева 

Премија за млеко произведено 

методама органске производње 

(Правилник о коришћењу подстицаја 

за органску производњу  

(„Сл. гласник РС”, број 52/14, 57/14, 

71/14, 62/15 и 33/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

9,80 дин./л. 

1-15. јул 

1-15. октобар 

1-15. јануар наредне 

године 

Основни подстицаји у органској 

биљној производњи   (Правилник о 

коришћењу подстицаја за органску 

производњу  

(„Сл. гласник РС”, број 52/14, 57/14, 

71/14, 62/15 и 33/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства, 

уписани у Регистар 

пољоприведних газдинстава 

2.800 

дин./ха 

1.маја до 30.јуна  

текуће године 

Регрес за средства за исхрану биља 

и оплемењиваче земљишта у 

органској производњи   Правилник 

о коришћењу подстицаја за органску 

производњу  

(„Сл. гласник РС”, број 52/14, 57/14, 

71/14, 62/15 и 33/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства, 

уписани у Регистар 

пољоприведних газдинстава 

2.800 

динара по 

хектару 

 

5. маја до 20. 

новембра  текуће 

године 

Квалитетне приплодне млечне 

краве у органској производњи  
Правилник о коришћењу подстицаја 

за органску производњу  

(„Сл. гласник РС”, број 52/14, 57/14, 

71/14, 62/15 и 33/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

35.000 

динара/грло 

20. мај до 30. октобра 

(за грла у 

производњи)                    

01. до 31. јанура 

наредне године 

(за грла укључена у 

производњу од 

15.октобра до 31. 

децембра) 

Квалитетне приплодне товне  

краве у органској производњи    

Правилник о коришћењу подстицаја 

за органску производњу  

(„Сл. гласник РС”, број 52/14, 57/14, 

71/14, 62/15 и 33/16)  

  

 

Правно лице, предузетник и 

физико лице – носилац 

комерцијалног породичног  

пољопривредног газдинства, 

уписано у Регистар 

пољоприведних газдинстава 

35.000 

динара/грло 

20. мај до 30. октобра 

(за грла у 

производњи)                    

01. до 31. јанура 

наредне године 

(за грла укључена у 

производњу од 

15.октобра до 31. 

децембра) 

Квалитетне приплодне овце и козе  

у органској производњи 
(Правилник о коришћењу подстицаја 

за органску производњу  

(„Сл. гласник РС”, број 52/14, 57/14, 

71/14, 62/15 и 33/16) 

Правно лице, предузетник и 

физичко лице – носилац      

пољопривредног газдинства,   

9.800 дин. 

20. мај до 30. октобра  

(за грла у 

производњи)                    

01. до 31. јанура 

наредне године 

(за грла укључена у 

производњу од 

15.октобра до 31. 

децембра) 
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Намена/правни основ Ко може конкурисати 
Износ 

подстицаја 

Рок за подношење 

захтева 

Квалитетне приплодне крмаче  у 

органској производњи  Правилник о 

коришћењу подстицаја за органску 

производњу  

(„Сл. гласник РС”, број 52/14, 57/14, 

71/14, 62/15 и 33/16) 

Правно лице, 

предузетник и физичко 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства,   

9.800,00 

динара/грло 

20. мај до 30. октобра  

(за грла у производњи)                    

01. до 31. јанура наредне 

године 

(за грла укључена у 

производњу од 15.октобра 

до 31. децембра) 

Родитељске кокошке тешког типа  

крмаче  у органској производњи  
Правилник о коришћењу подстицаја за 

органску производњу  

(„Сл. гласник РС”, број 52/14, 57/14, 

71/14, 62/15 и 33/16) 

Правно лице, 

предузетник и физичко 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства,   

84 дин./грло 

20. мај до 30. октобра  

(за грла у производњи)                    

01. до 31. јанура наредне 

године 

(за грла укључена у 

производњу од 15.октобра 

до 31. децембра) 

Родитељске кокошке лаког типа у 

органској   Правилник о коришћењу 

подстицаја за органску производњу  

(„Сл. гласник РС”, број 52/14, 57/14, 

71/14, 62/15 и 33/16) 

Правно лице, 

предузетник и физичко 

лице –уписани у 

Регистар 

пољоприведних 

газдинстава 

140 дин./грло 

20. мај до 30. октобра  

(за грла у производњ)                    

01. до 31. јанура наредне 

године 

(за грла укључена у 

производњу од 15.октобра 

до 31. децембра) 

Родитељске ћурке у органској 

производњи  Правилник о коришћењу 

подстицаја за органску производњу  

(„Сл. гласник РС”, број 52/14, 57/14, 

71/14, 62/15 и 33/16) 

Правно лице, 

предузетник и физичко 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства,   

420 дин./грло 

20. мај до 30. октобра  

(за грла у производњи)                    

01. до 31. јанура наредне 

године 

(за грла укључена у 

производњу од 15.октобра 

до 31. децембра) 

Квалитетне приплодне матице рибе 

шарана  Правилник о коришћењу 

подстицаја за органску производњу  

(„Сл. гласник РС”, број 52/14, 57/14, 

71/14, 62/15 и 33/16) 

Правно лице, 

предузетник и физичко 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства,   

700 дин./грло  

20. мај до 30. октобра  

(за грла у производњи)                    

01. до 31. јанура наредне 

године 

(за грла укључена у 

производњу од 15.октобра 

до 31. децембра) 

Квалитетне приплодне матице рибе 

пастрмке  Правилник о коришћењу 

подстицаја за органску производњу  

(„Сл. гласник РС”, број 52/14, 57/14, 

71/14, 62/15 и 33/16) 

Правно лице, 

предузетник и физичко 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства,   

420 дин./грло  

20. мај до 30. октобра  

(за грла у производњи)                    

01. до 31. јанура наредне 

године 

(за грла укључена у 

производњу од 15.октобра 

до 31. децембра) 

Товна јунад у органској производњи  

Правилник о коришћењу подстицаја за 

органску производњу  

(„Сл. гласник РС”, број 52/14, 57/14, 

71/14, 62/15 и 33/16) 

Правно лице, 

предузетник и физичко 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства,   

14.000 

дин./грло 

Од 1.јануара текуће 

календарске године до 

31.јануaра наредне године 
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Намена/правни основ Ко може конкурисати 
Износ 

подстицаја 
Рок за подношење захтева 

Тов јагњади у органској производњи 

Правилник о коришћењу подстицаја за 

органску производњу  

(„Сл. гласник РС”, број 52/14, 57/14, 

71/14, 62/15 и 33/16) 

Правно лице, 

предузетник и физичко 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства,   

2.800 дин./грло 

Од 1.јануара до 

31.децембра 

текуће календарске године 

Тов јаради  у органској производњи 

Правилник о коришћењу подстицаја за 

органску производњу  

(„Сл. гласник РС”, број 52/14, 57/14, 

71/14, 62/15 и 33/16) 

Правно лице, 

предузетник и физико 

лице – носилац 

комерцијалног 

породичног  

пољопривредног 

газдинства, уписано у 

Регистар пољоприведних 

газдинстава 

2.800 

динара/грло 

Од 1.јануара до 

31.децембра 

текуће календарске године 

 

Тов свиња у органској производњи 

Правилник о коришћењу подстицаја за 

органску производњу  

(„Сл. гласник РС”, број 52/14, 57/14, 

71/14, 62/15 и 33/16) 

Правно лице, 

предузетник и физичко 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства,   

1.400 дин../грло 

Од 1.јануара до 

31.децембра 

текуће календарске године 

Краве дојиље ( Правилник о 

коришћењу подстицаја у органској 

сточарској производњи за краве дојиље  

(„Сл. гласник РС”, број 94/13 и 42/14) 

Правно лице, 

предузетник и физичко 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства,   

28.000,00 

динара/грло 

01.мај текуће до 31.јанура 

наредне године 

Кошнице пчела Правилник 

о коришћењу подстицаја у органској 

сточарској производњи по кошници 

пчела 

(„Службени гласник РС”, бр. 94/13, 

55/14 и 15/16) 

 

Правно лице, 

предузетник и физичко 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства, уписани у 

Регистар пољоприведних 

газдинстава 

840 

динара/кошниц

а 

15.април до31. октобра 

текуће календарске године 

СУБВЕНЦИОНИСАНИ КРЕДИТИ 

Намена/правни основ Ко може конкурисати Износ подстицаја 

Рок за 

подношење 

захтева 

Субвенција каматне стопе 

Правилник о условима и начину 

остваривања права на кредитну 

подршку (Сл. гласник РС, број 

30/14 , 87/14 и  25/16) 

Правно лице, 

предузетник и физичко 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства, уписани у 

Регистар пољоприведних 

газдинстава 

Каматна стопа  је 3% 

за корисника кредита. 

Рочност кредита:1-3 

године, грејс периода 

до 1 године (обухваћен 

периодом отплате). 

Максимални износ 

кредита: 5.000.000 

дин., за задруге 

15.000.000 дин. 

до 01. новембра 

2016. године 
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РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

Намена/правни основ Ко може конкурисати Износ подстицаја 

Рок за 

подношење 

захтева 

Увођење и сертификација система 

безбедности и квалитета хране, 

органских производа и производа са 

ознаком гео порекла (Правилник о 

подстицајима за унапређење руралне 

економије кроз увођење и 

сертификацију система безбедности и 

квалитета хране, органских производа и 

производа са ознаком географског 

порекла Сл. гл. РС, бр. 48/13) 

Правно лице, предузетник 

и физичко лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства, уписани у 

Регистар пољоприведних 

газдинстава 

Максимални износ по 

кориснику 350.000,00 

дин. 

Повраћај у изнoсу oд 

40%, односно 55% 

(подручја са отежаним 

условима рада)   

1. мај -31. 

октобар  текуће 

године 

Подстицаји за инвестиције у прераду 

и маркетинг у секторима млека, меса, 

воћа, поврћа и грожђа 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 (Сл. гл. РС, 

бр.73/14, 45/2015 и  111/2015). 

Физичко лице – носилац 

комерцијалног породичног  

пољопривредног 

газдинства, уписани у 

Регистар пољоприведних 

газдинстава,предузетник, 

правно лице, и то: 

 привредно друштво, и 

земљорадничка задруга 

 

Максимални износ 

по кориснику  

2.500.000 дин. 

Повраћај 40%,  55% 
Повраћај за 

произвођаче производа 

са ознаком 

географског порекла и 

сертификовану 

органску, износи 50%, 

односно 65% 

До 30. 

септембра  

текуће године 

Подстицаји за подршку 

промотивним активностима у 

пољопривреди 

Правилник о коришћењу подстицаја 

за спровођење научноистраживачких, 

развојних и иновативних пројеката 

кроз мере и акције подршке 

промотивним активностима у 

пољопривреди (Сл. гл. РС, бр. 70/15) 

Физичко лице -  носилац      

пољопривредног 

газдинства,  Предузетник 

и научноистраживачка 

установа 

100% 

Од 1.10. 

претходне 

године до 30. 

септембар 

текуће године 

Подстицаји за подизање нових 

вишегодишњих производних 

засада воћа, винове лозе и хмеља 

Правилник о подстицајима 

програмима за инвестиције у 

пољопривреди за унапређење 

конкурентности и достизање 

стандарда квалитета кроз подршку 

подизања вишегодишњих 

производних засада воћака, винове 

лозе и хмеља (Сл. гласник РС, 

бр.59/13) 

Правно лице, 

предузетник и физичко 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства,   

Повраћај 40% 

односно 55%, за 

набавку садница, 

набавку наслона, 

обраду земљишта и 

садњу и анализу 

земљишта 

до 31. августа 

текуће године 
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Намена/правни основ Ко може конкурисати Износ подстицаја 

Рок за 

подношење 

захтева 

Подршка програмима који се односе 

на одрживи рурални развој који се 

спроводи с циљем унапређења 

заштите животне средине Правилник о 

подстицајима за очување биљних 

генетичких ресурса (Сл. гласник РС, 

број 85/13)   

Правно лице, 

предузетник и физичко 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства, уписано у 

Регистар 

пољопривредних 

газдинстава 

Максимални износ по 

кориснику је   

2.000.000,00 дин.  

Повраћај 40 % односно 

55 %   

01. - 31. 

октобар 

текуће 

године 

Подизање нових матичних засада  

Правилник о коришћењу подстицаја за 

производњу садног материјала, 

сертификацију и клонску селекцију (Сл. 

гласник РС, бр. 48/13) 

Правно лице, 

предузетник,  уписано у 

Регистар 

пољопривредних 

газдинстава 

Максимално 2.000.000 

дин. Повраћај 100%. 

од 10. јуна 

до 31. 

августа 

текуће 

године 

Унапређење квалитета вина и ракија 

Правилник о подстицајима програмима 

за инвестиције у пољопривреди за 

унапређење конкурентности и 

достизање стандарда квалитета кроз 

подршку унапређења квалитета вина и 

ракије (Сл. гласник РС, број 48/13 и 

33/16) 

Произвођачи вина и 

произвођачи ракије, са 

гео пореклом и без гео 

прекла који су уписани у 

регистар 

пољопривредних 

газдинства и Удружења 

Повраћај у изнoсу oд 

40%, односно 55% 

од 1. 

априла до 

30. 

септембра 

текуће 

године 

Унапређење конкурентности и 

достизање стандарда квалитета, и то: 

инвестицијама у примарну 

производњу биљних култура 

- Правилник о подстицајима за 

инвестиције у пољопривреди за 

унапређење конкурентности и 

достизање стандарда квалитета кроз 

подршку у примарну производњу 

биљних култура 

("Сл. гласник РС", бр. 38/2016) 

Правно лице, 

предузетник и физичко 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства, уписано у 

Регистар 

пољопривредних 

газдинстава 

Од  3.000.000 до 6.000.000 

дин.   

Повраћај 40% односно 

55% Биљна производња: 

наводњавање; прикључне 

машине и опрема за 

сетву, садњу и бербу; 

пластеници; изградња и 

реконструкција хладњача 

изградња објеката за 

складиштење опреме и 

машина за припрему 

производа. 

15. априла  

- 15. 

октобра 

текуће  

године 

Унапређење конкурентности и 

достизање стандарда квалитета, и то: 

инвестицијама у примарну сточарску 

производњу 

Правилник о подстицајима за 

инвестиције у пољопривреди за 

унапређење конкурентности и 

достизање стандарда квалитета кроз 

подршку у примарну сточарску 

производњу ("Сл. гласник РС", бр. 

38/2016) 

Правно лице, 

предузетник и физичко 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства, уписано у 

Регистар 

пољопривредних 

газдинстава 

Од  3.000.000 до 6.000.000 

дин.  

Повраћај 40% односно 

55% 

 Сточарство: oпрeма зa 

производњу сточне хране;  

смештај  стоке; опреме за 

манипулацију стајњака; 

набавка квалитетних 

приплодних грла; oпрeма 

зa рибњаке, пчеларство 

15. априла  

- 15. 

октобра 

текуће  

године 
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Намена/правни основ Ко може конкурисати Износ подстицаја 

Рок за 

подношење 

захтева 

Регрес за премију осигурања 

(Правилник o условима, начину и 

обрасцу захтева за остваривање права нa 

регрес за премију осигурања усева, 

плодова, вишегодишњих засада, 

расадника и животиња Службени 

гласник РС, број 48/13) 

Правно лице, 

предузетник и физико 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства,   

40%-45% од висине трошкова 

премије осигурања 

15. јун – 31. 

октобар 

текуће 

године 

Подршка програмима који се 

односе на одрживи рурални развој 

који се спроводи с циљем 

унапређења заштите животне 

средине  Правилник о подстицајима за 

очување животињских генетичких 

ресурса („Сл. гласник РС”, 83/13, измена 

35/15, измена 28/16) 

Правно лице, 

предузетник и 

физичко лице – 

носилац      

пољопривредног 

газдинства, уписано у 

Регистар 

пољопривредних 

газдинстава 

 

Максимални износ 

подстицаја по кориснику је 

3.000.000 дин. Субвенција се 

остварује за аутохтоне сорте 

стоке 

 

до 15. маја 

текуће 

године 

Унапређење руралне економије за 

инвестиције које се спроводе с циљем 

диверзификације економских 

активности и унапређења квалитета 

живота у руралним подручјима 

Правилник о подстицајимаза унапређење 

економских активности на селу кроз 

подршку непољопривредним 

активностима 

Правно лице, 

предузетник и физико 

лице – носилац      

пољопривредног 

газдинства,   

40 % односно, 55 %  

за подручја са отежаним 

условима рада у 

пољопривреди. 

Максимални износ подстицаја 

по кориснику износи  до 

1.200.000,00 динара 

 

Конкурс ће 

бити 

расписан у 

току године 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Намена/правни основ Ко може конкурисати Износ подстицаја 

Рок за 

подношење 

захтева 

Контрола плодности обрадивог 

пољопривредног земљишта 

Уредба о утврђивању Програма 

извођења радова на заштити, 

уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта за 

2016. годину (Сл.гл. бр. 31/2016) 

Пољопривредна саветодавна и 

стручна служба са седиштем на 

територији Репубике Србије ван 

територија аутономних 

покрајина 

До 1.900 динара без 

урачунатог пореза на 

додату вредност по 

узорку извршене 

контроле плодности 

обрадивог 

пољопривредног 

аутономних 

покрајина 

 

закључно 

са 

15.08.2016. 

године 
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Намена/правни основ Ко може конкурисати Износ подстицаја 

Рок за 

подношење 

захтева 

Набавка нове опреме 

за наводњавање   
Уредба о утврђивању 

Програма извођења 

радова на заштити, 

уређењу и 

коришћењу 

пољопривредног 

земљишта за 2016. 

годину(Сл.гл. бр. 

31/2016) 

Физичко лице – носилац     пољопривредног 

газдинства, научноистраживачка организација: 

високошколска образовна установа у области 

пољопривреде и институт у области 

пољопривреде које је основала Република Србија,  

установа: средња стручна школа у подручју рада 

пољопривреде и висока школа струковних студија 

из области пољопривреде које је основала 

Република Србија и  привредно друштво: микро, 

мало и средње правно лице разврстано у складу са 

законом којим се уређује рачуноводство, 

предузетник, удружење водокорисника и 

земљорадничка задруга    за опрему која се 

поставља на парцелама на територији Републике 

Србије, осим на територији аутономних покрајина 

До 4.000.000  

динара по пријави  

и са учешћем 

Министарства  у 

висини до 50% без 

урачунатог пореза 

на додату вредност 

 

закључно 

са 

30.06.2016. 

године 

Комасација 

(геодетско  

технички и 

инвестициони 

радови) Уредба о 

утврђивању 

Програма извођења 

радова на заштити, 

уређењу и 

коришћењу 

пољопривредног 

земљишта за 2016. 

годину (Сл.гл. бр. 

31/2016) 

Јединица локалне самоуправе: општина, град и 

град на територији Републике Србије, осим на 

територији аутономних покрајина 

Опредељена 

укупна средства 

буџета Републике 

Србије за ову 

намену и за све 

Кориснике 

средстава у износу 

од 43.891.140 

динара без 

урачунатог пореза 

на додату вредност 

и са учешћем 

Министарства  у 

висини до 70%  

 

 

 

 

закључно 

са 

31.05.2016. 

године 

Организација 

стручног скупа или 

саветовања Уредба 

о утврђивању 

Програма извођења 

радова на заштити, 

уређењу и 

коришћењу 

пољопривредног 

земљишта за 2016. 

годину (Сл.гл. бр. 

31/2016) 

Научно-истраживачка организација: 

високошколска образовна институција у области 

пољопривреде и институт у области 

пољопривреде чији је оснивач Република Србија и  

и установа (средња стручна школа у подручју рада 

пољопривреде и висока школа струковних студија 

из области пољопривреде које је основала 

Република Србија) 

До 150.000 динара 

по захтеву са 

учешћем 

Министарства до 

50% без 

урачунатог пореза 

на додату вредност 

 

 

 

 

закључно 

са 

31.10.2016. 

године 
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Намена/правни основ Ко може конкурисати Износ подстицаја 

Рок за 

подношење 

захтева 

Уређење (пољских путева Уредба 

о утврђивању Програма извођења 

радова на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног 

земљишта за 2016. годину  (Сл.гл. 

бр. 31/2016) 

Јединица локалне 

самоуправе: општина, 

град и град Београд на 

територији Републике 

Србије, осим на 

територији аутономних 

покрајина 

Опредељена укупна 

средства буџета Републике 

Србије за ову намену су у 

износу од 304.236.200  

динара без урачунатог 

пореза на додату вредност и 

са учешћем Министарства  

у висини  до 60%, односно 

до 70% за подручја са 

отежаним условима рада у 

пољопривреди. 

закључно са 

31.5.2016. 

године 

Ископ бунара у функцији 

наводњавања   Уредба о 

утврђивању Програма извођења 

радова на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног 

земљишта за 2016. годину (Сл.гл. 

бр. 31/2016) 

Физичко лице -  носилац     

пољопривредног 

газдинства за бунаре 

који се копају  на 

територији Републике 

Србије, осим на 

територији аутономних 

покрајина 

До 300.000  динара по 

пријави  са учешћем 

Министарства у висини   до 

50%  без урачунатог пореза 

на додату вредност, и са 

максималним износом 

средстава по дужном метру 

ископа бунара до 2.500 

динара без ПДВ. 

закључно са 

30.06.2016. 

године 

Студијско-истраживачки радови, 

програми и пројекти у  

области заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног 

земљишта од значаја за 

Републику Србију Уредба о 

утврђивању Програма извођења 

радова на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног 

земљишта за 2016. годину (Сл.гл. 

бр. 31/2016) 

Научно-истраживачка 

организација: 

високошколска 

образовна установа у 

области пољопривреде и 

институт у области 

пољопривреде чији је 

оснивач Република 

Србија  

До 8.000.000 динара по 

пријави, са учешћем 

Министарства у висини  до 

100% без урачунатог пореза 

на додату вредност 

закључно са 

31.05.2016. 

године 

Студијско-истраживачки радови, 

програми и пројекти у  

области заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног 

земљишта од значаја за јединицу 

локалне самоуправе   Уредба о 

утврђивању Програма извођења 

радова на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног 

земљишта за 2016. годину (Сл.гл. 

бр. 31/2016) 

Јединица локалне 

самоуправе: општина, 

град осим на територији 

аутономних покрајина 

До 2.000.000 динара по 

пријави са учешћем до 75%, 

односно до 85% за подручја 

са отежаним условима рада 

у пољопривреди,  без 

урачунатог пореза на 

додату вредност 

закључно са 

31.05.2016. 

године 
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ШУМАРСТВО 

Намена/правни основ Ко може конкурисати 
Износ 

подстицаја 

Рок за 

подношење 

захтева 

Подстицајна средства за развој 

шумарства  Правилник о ближим условима, 

као и начину доделе и коришћења средстава 

из годишњег програма коришћења средстава 

Буџетског фонда за шуме Републике Србије 

и Буџетског фонда за шуме аутономне 

покрајине  („Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2013 и 

20/16) и Уредба о утврђивању Годишњег 

програма  коришћења средстава Буџетског 

фонда за шуме Републике Србије у 2016. 

години („Сл. гласник РСˮ, бр. 29/2016) 

Сопственик и корисник шума и 

шумског земљишта као и другог 

земљишта намењеног 

пошумљавању; правно лице и 

предузетник који закључи уговор 

са сопствеником или корисником 

шума или земљишта за 

пошумљавање, и правно лице 

које испуњава посебне услове 

утврђене конкурсом за развојно 

истраживачки рад, едукацију и 

промоцију   

износи по 

појединим 

врстама 

посла су 

утврђени 

Уредбом 

Конкурс је 

расписан у 

„Сл. 

гласнику 

РСˮ, бр. 

33/2016 и 

отворен до 

16. априла 

2016. У току 

године ће 

бити 

расписан 

још један. 

ЛОВСТВО 

Намена/правни основ Ко може конкурисати 
Износ 

подстицаја 

Рок за 

подношење 

захтева 

Израда програма развоја ловних подручја 

Члан 79. Закона о дивљачи и ловству (Сл. 

гласник РС, број 18/10) 

Правна лица са подручја 

Републике Србије која имају 

запослено лице са лиценцом за 

израду планских докумената 

Износ 

подстицајних 

средстава 

регулише се 

Закључком 

Владе 

Конкурс ће 

бити 

расписан у 

току године 

Израда и реализација програма и пројеката 

развоја ловства и унапређивања стања 

популација дивљачи и њених станишта у 

Републици Србији (Члан 79. Закона о дивљачи и 

ловству Службени гласник РС, број 18/10) 

Корисници ловишта, правна лица 

која се баве развојем и 

унапређењем ловства са подручја 

Републике Србије и друга правна 

лица предвиђена конкурсом. 

Износ 

подстицајних 

средстава 

регулише се 

Закључком 

Владе 

Конкурс ће 

бити 

расписан у 

току године 

Подстицајна средства која се обезбеђују у 

буџету Републике Србије и користе се у складу 

са Програмом унапређивања заштите и гајења 

дивљачи за ловну годину  (Члан 79. Закона о 

дивљачи и ловству  службени гласник РС, број 

18/10) 

Корисници ловишта, правна лица 

која се баве развојем и 

унапређењем ловства са подручја 

Републике Србије и друга правна 

лица предвиђена конкурсом. 

Износ 

подстицајних 

средстава 

регулише се 

Закључком 

Владе 

Конкурс ће 

бити 

расписан у 

току године 

ВОДОПРИВРЕДА 

Намена/правни основ Ко може конкурисати Износ подстицаја 

Рок за 

подношење 

захтева 

Подстицајна средства користе се на 

финансирање послова од општег 

интереса у области управљања водама 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 30/10 и 

93/12) 

Правно лице под условом 

дефинисаним  Правилником 

(„Службени гласник РС”, бр. 27/05 и 

31/05) 

Износ средстава 

утврђује се 

годишњим 

Програмом 

управљања водама   

У року од 20 

дана од дана 

објављивања 

годишњег 

Програма  


