
  

 На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за 2020. годину на територији града Краљева, број 
(„Службени лист града Краљева“, број 8/2020) члана члана 24. став 2. и члана 121. став 
1. Статута града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 6/2019-пречишћен 
текст), Градско веће града Краљева,на стодвадесетпетој (редовној) седници одржаној 
дана12. маја 2020. године, донело је 
 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
 О УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ И  НАЧИНУ  КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ПОДСТИЦАЈЕ  ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ГАЗДИНСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 
  Правилником о условима, поступку и начину коришћења средстава за подстицаје 
инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2020. години (у 
даљем тексту: Правилник) прописују се услови, критеријуми, поступак и начин 
коришћења средстава планираних за ове намене Одлуком о буџету града Краљева за 
2020. годину (''Службени лист града Краљева'', број 36/2019) и у складу са Програмом 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2020. 
годину на територији града Краљева. 

 
Члан 2. 

 
 Град Краљева ће у 2020. години подржати подстицаје за унапређење 
конкурентности (мера руралног развоја)- инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава  (шифра мере 101) , и то за:  

СЕКТОР МЛЕКО: инвестиције у 
-  набавку квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза, 

шифра 101.1.1 
СЕКТОР МЕСО: инвестиције у 

-  набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза, свиња које се 
користе за производњу меса, шифра 101.2.1 
СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (укључујући печурке) И ЦВЕЋЕ: 
инвестиције у 

- подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе, шифра 101.4.1;  

- подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и 
расадничку производњу, шифра 101.4.2;  

      машине, уређаје и опрему за наводњавање усева, шифра 101.4.28 и 
- подизање, набавку и опремање система противградне заштите у воћњацима 

и вишегодишњим засадима, шифра 101.4.3 
 



- СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ (житарице, индустријско, ароматично и 
зачинско биље и др.): инвестиције у 

- машине и опрему за наводњавање усева, шифра 101.5.10 
СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО: инвестиције у 

- набавку нових пчелињих друштава, шифра 101.6.1 и 
- набавку опреме за пчеларство, шифра 101.6.2 

 
                                                      Члан 3. 

 
Подстицајима се не надокнађују: 

-порези, укључујући и порез на додату вредност, 
-царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне 
сагласности од   државних институција и јавних  предузећа,    
-трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично, 
-трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови, 
-трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала и 
-допринос у натури (сопствени рад и материјал). 
 

Члан 4. 
 
 Право на накнаду дела трошкова за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава може остварити физичко лице-носилац комерцијалног 
породичног пољопривредног газдинства уписан у Регистар пољопривредних 
газдинстава у активном статусу, коме је пољопривреда основна делатност и  са 
пребивалиштем и производњом на територији града Краљева,  само по основу једног 
пројекта, односно једне шифре. 
 

Члан 5. 
 
          Носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства обављање 
пољопривредне делатности, као основне делатности, доказује уверењем-потврдом да 
је осигураник пољопривредник код Републичког фонда пензијско инвалидског 
осигурања или Фонда здравственог осигурања или изјавом два сведока овереном код 
Јавног бележника (нотара)  да је обављање пољопривредне делатности на газдинству, 
носиоцу комерцијалног пољопривредног газдинства једино и основно занимање. 
 

Члан 6. 
 
 Носилац комерцијалног пољопривредног газдинства може користити подстицаје 
за намене прописане чланом  2.  овог правилника у 2020. години под условом да: 
- је измирио обавезе у целости по основу коришћења средстава у складу са Одлуком о 
финансијској подршци пољопривредним произвођачима (''Службени лист општине 
Краљево'', број 8/05), 
- је измирио све доспеле обавезе по основу коришћења средстава у складу са 
Програмом рада Фонда за развој пољопривреде града Краљева у 2013, 2014, 2015. и 
2016. години, а за 2017, 2018. и 2019. годину по Програму подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2017, 2018. и 2019.години  на 
територији града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 9/2017, 11/2018, 
32/2018 и 10/2019), 



- прихвати обавезу да наменски користи, не отуђи, нити да другом лицу да на 
коришћење предмет инвестиције из захтева, и то за период од 3 (три) године од дана 
набавке за предмете из члана 2. овог правилника, изузев за инвестиције за Сектор месо 
(шифра 101.2.1) најмање до килаже коју определи подносилац захтева у опису 
инвестиције за коју тражи средства подстицаја, 
- предмет инвестиције не набавља од крвног сродника у правој линији, крвног сродника 
у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, супружника и ванбрачног 
партнера ових лица, од усвојиоца, односно усвојеника, као и потомака усвојеника, као и 
од других лица који са носиоцем комерцијалног пољопривредног газдинства живе у 
заједничком домаћинству, 
- за предметну инвестицију није користио и неће користити подстицаје по истом основу 
из других извора (од министарста, субвенције, подстицаји, донације),  
-  до дана подношења пријаве није започео реализацију инвестиције која је наведена у 
захтеву за остваривање права на подстицај за инвестицију у физичку имовину 
пољопривредног газдинства  и 
- је на дан подношења захтева носилац пољопривредног газдинства и власник имовине 
чија је имовина уписана у Регистар пољопривредног газдинства, измирио све доспеле 
обавезе по основу јавних прихода који припадају граду Краљеву, закључно са 2019. 
годином. 
 

Члан 7. 
 
 Подносилац пријаве мора да испуњава и специфичне критеријуме за остварење права 
на накнаду дела трошкова за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава и то:  
 
Сектор млека                       
-У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла прихватљиви 
корисници на крају инвестиције треба да имају у свом власништву, односно у 
власништву члана РПГ: 3-100 крава млечних раса.                           
Сектор меса                       
 -У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, прихватљиви 
корисници на крају инвестиције треба да имају у свом власништву, односно у 
власништву члана РПГ: 5-100 крава товних раса, или 10-300 грла оваца/коза, или 10-
400 грла свиња.                                                                 
У сектору производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа прихватљиви 
корисници треба да:  
-У РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих 
култура; 
-Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву, 
односно у власништву члана РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; 
односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове 
лозе;                
-У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) 
производних (са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе прихватљиви 
корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом 
власништву, односно у власништву члана РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и 
хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе;    
-Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају 



у свом власништву, односно у власништву члана РПГ мање од 0,5 hа пластеника или 
мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору;                        
Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)              
 -За инвестиције за набавку  машина и опреме за наводњавање прихватљиви 
корисници су пољопривредна газдинства која имају до 100 ха земљишта под осталим 
усевима. 
Сектор пчеларства                             
-У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају  5-500 кошница 
пријављених у Централној бази података о обележавању животиња код Управе за 
ветерину.                               
                                                    .                                                    . 

Члан 8. 
 

 Носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства може остварити 
право на подстицаје за  реализацију инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава у висини од 30%, односно 45% (за подручја са отежаним условима рада у 
пољопривреди) од вредности укупне инвестиције, а највише 200.000,00 динара по 
инвестицији. 

Члан 9. 
  

     За  реализацију  инвестиција из члана 2. овог правилника и то: сектор млеко 
(шифра 101.1.1) , сектор месо (шифра 101.2.1), подизање нових или обнављање 
постојећих (крчење  и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 
(шифра 101.4.1) и сектор пчеларство (шифра 101.6.1), признају се  трошкови: 

- за краве,  220.000,00 динара по грлу, 
- за јунице, 190.000,00 динара по грлу,                                                                                                                                                                                                             
- за овце, 12.000,00 динара по грлу, 
- за овнове, 25.000,00 динара по грлу, 
- за козе, 12.000,00 динара по грлу, 
- за назимице и нерасти, 35.000,00 динара по грлу, 
- за телад, 65.000,00 динара по грлу  
- за крчење, 250.000,00 динара за 1(један) хектар и 
- за набавку нових пчелињих друштава, 15.000,00 динара по друштву. 

 
 Захтев за инвестиције из става 1. овог члана који се тиче набавке грла, може 
обухватити једну врсту грла или пчелиња друштва. 
  

Члан 10. 
 

 Носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који оствари 
право на кредитну подршку на основу Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2020. годину на територији 
града Краљева, за  инвестицију предвиђену чланом  2. овог правилника, не може 
остварити право на  подстицај  прописан  овим Правилником. 
 

Члан 11. 
 

 Средства за накнаду дела трошкова за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава планирана Одлуком о буџету града Краљева за 



2020. годину, доделиће се носиоцима комерцијалног породичног пољопривредног 
газдинства на основу спроведеног Јавног огласа. 

 Градско веће града Краљева доноси Одлуку о расписивању јавног огласа, а на 
основу предлога Савета за пољопривреду града Краљева. 

 
Члан 12. 

 
 Јавни оглас из члана  11. овог правилника садржи:  

- позив за достављање захтева,  
- услове за остваривање права за доделу средстава подстицаја, 
- критеријуме за доделу средстава подстицаја,  
- доказе који се прилажу уз захтев, 
- рок за подношење захтева и 
- друге податке и доказе од значаја за остваривање права на подстицај. 

 
Члан 13. 

 
Носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства подноси захтев на 
попуњеној пријави (Образац–ИН) са описом инвестиције у физичку имовину 
пољопривредног газдинства за коју се траже подстицајна средства, са шифром 
инвестиције, и уз исту доставља: 

1. доказ о упису у Регистар комерцијалног породичног пољопривредног 
газдинства у активном статусу уписан у Регистар пољопривредних 
газдинстава у складу са Правилником о упису у Регистар пољопривредних 
газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус 
пољопривредног газдинства (“Службени гласник РС”, број 17/2013 , 
102/15, 6/2016,46/2017,44/2018, 102/2018 и 06/2019), 

2. уверење – потврду  Фонда пензијског и инвалидског осигурања или 
уверење - потврду Фонда здравственог осигурања да је осигураник – 
пољопривредник или оверену изјаву са два сведока код Јавног бележника 
(нотара) да је подносиоцу захтева обављање пољоприредне делатности 
на газдинству једино и основно занимање, 

3. обострану копију личне карте (без чипа) или очитану (са чипом) носиоца 
породичног пољопривредног газдинства, 

4. Потврду да су измирене обавезе : 
а) у целости за носиоца пољопривредног газдинства који је користио 
финансијску   подршку из буџета града  Краљева у периоду од 2005-2011. 
године  од Банке Интеза, 
б) носиоца пољопривредног газдинства доспеле по основу коришћења 
кредитне подршке  у складу са Програмом рада Фонда за развој 
пољопривреде града Краљева  у периоду 2013 -  2016.године и кредитне 
подршке у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредене 
политике и политике руралног развоја у 2017, 2018. и 2019.годину на 
територији града Краљева, од банке са којом је закључен уговор о 
коришћењу кредитних средстава. 

5.  уверење Одељења пореске администрације Градске управе града 
Краљева којим доказује да је на дан подношења захтева носилац 
пољопривредног газдинства и власник имовине чија је имовина уписана у 
Регистар пољопривредног газдинства,   измирио све доспеле обавезе по 



основу јавних прихода који припадају граду Краљеву, закључно са 2019. 
годином. 

6. извод из Регистра о пријављеним површинама под пољопривредним 
културама Управе за трезор, 

7. извод из регистра пољопривредних газдинстава-подаци о 
пољопривредном газдинству Управе за трезор,                         

8. извод из Регистра о пријављеном сточном фонду Управе за трезор - за 
инвестиције из сектора млеко и месо, 

9. извод из Регистра о броју пријављених пчелињих друштава Управе за 
трезор - за инвестиције из области пчеларства и податак о броју 
пријављених пчелињих друштава у Централној бази података о 
обележавању животиња код Управе за ветерину, 

10. предрачун од овлашћеног добављача не старији од 30 дана од дана 
подношења захтева  за подстицаје за сектор воће, грожђе, поврће 
(укључујући печурке) и цвеће, сектор остали усеви (житарице, 
индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) и сектор пчеларствао и 
то за набавку опреме за пчеларство (шифра 101.6.2); поред напред 
наведеног обавезно уписати број кат. парцеле са катастарском општином 
у опису планиране намене улагања у физичку имовину пољопривредног 
газдинства, осим  за сектор пчеларство (шифре 101.6.1 и 101.6.2), 

11. оверену копију дипломе са најмање IV степеном стручне спреме, 
12. изјаву да предмет инвестиције не набавља од крвног сродника у правој 

линији, крвног сродника у побочној линији закључно са трећим степеном 
сродства, супружника и ванбрачног партнера ових лица, од усвојиоца, 
односно усвојеника, као и потомака усвојеника, као и од других лица који 
са носиоцем комерцијалног пољопривредног газдинства живе у 
заједничком домаћинству (Образац И.1.),  

13. изјаву да за предметну инвестицију није користио и неће користити 
подстицаје по истом основу из других извора (од министарста, субвенције, 
подстицаји, донације) и да предмет инвестиције наменски користи и 
неотуђи за период од 3 (три) године(Образац И.2.)и 

14. копију картице наменског рачуна носиоца пољопривредног газдинства 
евидентираног у Управи за трезора.     

               За кориснике подстицајних средстава за накнаду дела трошкова за 
пројекте из области примарне пољопривредне производње у периоду  2013 – 
2019.године  (Фонд за развој пољопривреде града Краљева и Програм подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја) по службеној 
дужности се утврђује испуњеност уговорних обавеза.   
 

Члан 14. 
 

Рок за подношење захтева је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Јавног 
огласа на огласној табли Градске управе града Краљева. 
Јавни оглас се објављује и на званичном сајту града Краљева www.kraljevo.rs  

 
Члан 15. 

 

http://www.kraljevo./


 Рангирање поднетих захтева носилаца комерцијалног пољопривредног 
газдинства за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава вршиће се на основу критеријума исказаних кроз бодове и то: 

Редни 
број 

Тип критеријума за избор   Бодови 

1 Подносилац захтева коме по овој мери нису 
додељивана средства подстицаја 

30 

2 Подносилац захтева лице са 40 година и млађе  20 

   

3 Подносилац захтева са најмање IV степеном 
стручне спреме 

20 

4 Подносилац захтева са пребивалиштем у месту 
реализације предметне инвестиције  

15 

5 Број чланова регистрованог пољопривредног 
газдинства 5 и више 

10 

6 Подносилац захтева је жена 5 

             У случају истог броја бодова, предност има млађи подносилац захтева. 
 

Члан 16. 
 

      Савет за пољопривреду града Краљева спроводи поступак по расписаном 
Јавном огласу за доделу подстицајних средстава, врши оцену поднетих пријава на 
Јавни оглас, утврђује предлог решења за доделу подстицајних средстава и исти упућује 
Градском већу града Краљева на решавање, у складу са одредбама овог правилника, 
до износа од 25.270.000,00 динара. 

 Решење Градског већа града Краљева је коначно. 
 

Члан 17. 
 

 Град Краљево и носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 
коме су решењем Градског већа града Краљева додељена средстава подстицаја у 
складу са овим правилником, закључују Уговор којим  уређују своја међусобна права и 
обавезе. 
 

Члан 18. 
 

 Носилац породичног комерцијалног пољопривредног газдинства из члана 17. 
овог правлника је у обавези да у року до 90 (деветдесет) дана од дана преноса 
додељених подстицајних средстава граду Краљеву, преко Одељења за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, достави за подстицаје: 
 
            СЕКТОР МЛЕКО ( шифра 101.1.1), СЕКТОР МЕСО ( шифра 101.2.1)  и СЕКТОР          

ПЧЕЛАРСТВО  -набавка нових пчелињих друштава (шифра 101.6.1 ) 
- доказ о извршеној набавци  за целокупни предмет инвестиције из пријаве на 

Јавни оглас и то: фотокопију пасоша за говеда, уверење о здравственом стању 
за овце, козе и свиње и  потврду, уверење, односно извод из матичне 
евиденције код који су родитељи грла и родитељи родитеља грла уписани у 
организацији за уматичење, у складу са Правилником о условима за испуњење 



пуног и непотпуног порекла квалитетних приплодних домаћих животиња, 
условима за упис домаћих животиња у матичну евиденцију, односно у регистар, 
као и о садржини и начину вођења матичне евиденције, односно регистра 
(''Службени гласник РС'', број 94/09) и уверење о здравственом стању за нова 
пчелиња друштва, 

 
 СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ ( укључујући печурке ) И ЦВЕЋЕ (шифра 
101.4), СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ (житарице, индустријско, ароматично и 
зачинско биље др.)-машине и опрема за наводњавање усева (шифра 
101.5.10) и  СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО- набавка опреме за пчеларство ( шифра 
101.6.2 )  
-  фактуру-рачун о извршеној набавци за укупну инвестицију из пријаве на Јавни 

оглас  (према достављеним предрачунима у пријави) и доказ о извршеном 
плаћању  фактуре- рачуна укупне предметне инвестиције, за коју је конкурисао, 
и то: потврду о преносу средстава или извод банке за плаћање са наменског 
рачуна носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, а у 
случају да је плаћање извршено готовински или платном картицом доставити 
фискални исечак, односно готовински рачун који гласи на носиоца 
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства. 

 
 Члан 19. 

 
     Град Краљево задржава право да врши контролу наменског утрошка додељених 
подстицајних средстава у току уговореног периода. 
 

            Члан 20. 
 

 
 Стручне и административне послове за спровођење ове мере обавља Одељење 
за привреду и финансије Градске управе града Краљева. 
 
 

             Члан 21. 
 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу града Краљева''. 
  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:011-82/2020-І      
Дана: 12.05.2020. године 
 
                                                               ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
 
                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

                             др Предраг Терзић, дипл. политиколог 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
 
 

 Правни основ за доношење Правилника о условима, поступку и начину 
коришћења средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава за 2019. годину садржан је у делу II. Опис планираних 
мера, тачка 2.3. Назив и шифра мере: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава, 101, Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за 2020. годину на територији града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 8/2020) , којом је у оквиру административне процедуре за 
спровођење ове мере прописано да Правилник о условима, поступку и начину 
коришћења средстава за подстицаје инвестицијама физичку имовину пољопривредних 
газдинстава за 2020. годину доноси Градско веће града Краљева. 
  Одредбама члана 13. Закона  о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју (''Службени гласник РС'', број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) дата  је 
могућност органима локалне самоуправе да могу да утврђују мере подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на свом подручју, 
да се средства за спровођење исте обезбеђују у буџету локалне самоуправе и да се 
иста користе у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја,  који доноси надлежни орган јединице локалне 
самоуправе, уз претходну сагласност Министарства. 
  Средства за спровођење Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2020. годину  на територији 
града Краљева планирана су Одлуком о буџету града Краљева за 2020. годину 
(''Службени лист града Краљева'', број 36/2019). 
 За реализацију мере руралног развоја - Инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава кроз накнаду дела трошкова у висини 30%, односно 45% 
(за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди – 41 насељено место ), 
планирана средства  Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за 2020.годину износе 25.270.000,00 динара. 
  Одредбама овог правилника прописани су услови, критеријуми, поступак и начин 
коришћења средстава за реализацију мере инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава планираних  у оквиру програма 0101 Пољопривреда и 
рурални развој, програмска активност 002 Мере подршке руралном развоју  Одлуке о 
буџету града Краљева за 2020. годину (''Службени лист града Краљева'', број 36/2019). 
    Имајући у виду напред изнето, предлаже се Градском већу града Краљева да 
донесе Правилник о условима, поступку и начину коришћења средстава за подстицаје 
инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2020. годину, како je 
то дато у предлогу Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева.           
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

 


