
                                                                                                                                          

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

(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/1 – 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 

 

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 53/21  

од 28. маја 2021. године) 
 

Члан 1. 

У Правилнику о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС”, бр. 84/17, 112/17, 

78/18 и 67/19), у члану 2 тачка 7) мења се и гласи: 

„7) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за 

изградњу и набавку предмета прихватљиве инвестиције (промет робе и услуга, 

издавање докумената који прате робу, преузимање робе, пријем радова, исплата цене у 

потпуности), као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;”. 

У тачки 8) после речи: „лан”, додаје се запета и реч: „хмељ”. 

 Тачка 9) мења се и гласи: 

 „9) место инвестиције јесте место у коме се налази катастарска парцела 

на којој се врши изградња или опремање објекта, односно, катастарска парцела на којој 

се користи опрема, машина или механизација које су предмет захтева;ˮ. 

У тачки 16) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 16) додаје се тачка 17), која гласи: 

„17) садница воћа јесте стандардна и стандардна СА садница, или 

сертификована садница воћа признатих сорти, у складу са законом којим се уређује 

садни материјал воћака, винове лозе и хмеља и законом којим се уређује признавање 

сорти.”. 

 

Члан 2. 

У члану 5. став 1. тачка 5) мења се и гласи:  

„5) je катастарска парцела којa je предмет инвестиције у изградњу 

објеката за коју се подноси захтев у његовом власништву или ако на њoj има има право 

закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем, односно са 

уступиоцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом или 

манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде на период 

закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у 

којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је катастарска парцела 

предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим 

предметног закупа, односно права коришћења уписаних у катастар непокретности;ˮ. 

 После тачке 5. додаје се тачка 5a) која гласи: 

„5a) je објекат који je предмет инвестиције у опремање за који се 

подноси захтев у његовом власништву или ако на њему има право закупа, односно 

коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем, односно са уступиоцем – 

физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом или манастиром или 

министарством надлежним за послове пољопривреде на период закупа, односно 

коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси 

захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је објекат предмет закупа, односно 
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коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно 

права коришћења уписаних у катастар непокретности;ˮ 

Тачка 6) мења се и гласи:  

„6) није предузео ниједну радњу везану за реализацију инвестиције која 

је предмет захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје, пре доношења 

решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак;ˮ.  

После става 4. додаје се став 5, који гласи:  

„Ако је предмет захтева инвестиција у изградњу објекта на коме су 

поједине врсте радова реализоване пре подношења захтева за одобравање пројекта, 

лице из члана 3овог правилника остварује право на одобравање пројекта и ако има 

привремену ситуацију са грађевинском књигом за изведене радове, у складу са 

прописима којима се уређује планирање и изградња или налаз овлашћеног судског 

вештака грађевинске струке који садржи утрошак радова и грађевинских производа за 

изведене радове, до дана подношења захтева за одобравање пројекта.ˮ. 

 

Члан 3. 

У члану 8. став 1. речи: „уписано воћеˮ замењују се речима: „уписано до 

20 ha јагодастог воћа и/или до 100 ha другог воћаˮ. 

У ставу 3. тачка 1) речи: „уписан садни материјалˮ замењују се речима: 

„уписано до 50 hа садног материјалаˮ. 

После става 3. додају се ст. 4 - 7, који гласе: 

„Лице из ст. 1. и 3. овог члана остварује право на одобравање пројекта у 

сектору вoћа за инвестиције у подизање засада ако је катастарска парцела која је 

предмет захтева за одобравање пројекта у његовом власништву или ако на њој има 

право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем, 

односно са уступиоцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или 

црквом или манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде
 
на 

период закупа, односно коришћења од најмање десет година, почев од календарске 

године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је катастарска 

парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, 

осим предметног закупа, односно права коришћења уписаног у катастар 

непокретности. 

Лице из ст. 1. и 3. овог члана остварује право на одобравање пројекта у 

сектору вoћа за инвестиције у набавку садница воћа од добављача правног лица, 

односно предузетника уписаног у Регистар произвођача садног материјала, у складу са 

законом којим се уређује садни материјал воћака, винове лозе и хмеља. 

Лице из ст. 1. и 3. овог члана остварује право на одобравање пројекта у 

сектору вoћа за инвестиције у припрему земљишта за подизање вишегодишњег 

производног засада воћа од добављача привредног друштва, земљорадничке задруге, 

односно предузетника уписаног у Регистар привредних субјеката. 

Лице из става 1. овог члана остварује право на одобравање пројекта у 

сектору вoћа за инвестиције у подизање вишегодишњег производног засада воћа само 

за једну воћну врсту по једном производном засаду.ˮ. 

 

Члан 4. 

У члану 9. став 1. речи: „уписано поврће”, замењују се речима: „уписано 

до 5 ha поврћа у заштићеном простору и/или до 100 ha поврћа на отвореном просторуˮ. 

 

Члан 5. 

У члану 10а став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) има одобрени објекат уписан у одговарајући регистар у складу са 

посебним прописом који уређује упис у Регистар одобрених објеката за држање 

кокошака носиља у експлоатацији капацитета до 200.000 кокошака носиља, односно 

има уписан објекат за производњу родитељског јата кокошака лаког типа, односно 

одгој кокошака носиља;
ˮ
. 
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Члан 6. 

У члану 10б став 1. тачка 1) речи: „уписано грожђе”, замењују се 

речима: „уписано до 100 ha грожђаˮ. 

 

Члан 7. 

У члану 13. став 1. тачка 2) речи: „доношења одлуке о одобравању 

пројекта”, замењују се речима: „подношења захтева за одобравање пројектаˮ. 

 

Члан 8.  

У члану 14. после става 3. додаје се став 4, који гласи:  

„Трошкови из става 1. овог члана који се односе на студије 

изводљивости у вези са пројектом прихватљиви су за инвестиције за производњу 

енергије из обновљивих извора, у складу са законом којим се уређује планирање и 

изградња.”. 

 

Члан 9. 

 У члану 17. став 1. тачка 7) брише се.                         
После става 8. додају се ст. 9 – 13, који гласе:   

„За инвестиције у изградњу објекта на коме су поједине врсте радова 

реализоване пре подношења захтева за одобравање пројекта, поред документације из 

ст. 1–4. и ст 7. и 8. овог члана, доставља се и привремена ситуација са грађевинском 

књигом за изведене радове, у складу са прописима којима се уређује планирање и 

изградња или налаз овлашћеног судског вештака грађевинске струке који садржи 

утрошак радова и грађевинских производа за изведене радове до дана подношења 

захтева за одобравање пројекта. 

За инвестиције у набавку опреме која се уграђује у објекат, поред 

документације из става 1. овог члана, доставља се и грађевинска дозвола, односно 

решење за извођење радова или употребна дозвола, у складу са законом којим се 

уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује 

озакоњење објеката. 

За инвестиције у подизање засада, поред документације из става 1. овог 

члана, доставља се и извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет 

инвестиције, или препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, или 

препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, или извод из земљишних 

књига у случају да није успостављен катастар непокретности.   

 Ако подносилац захтева није власник катастарске парцеле на којој се 

подиже засад који је предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на 

коришћење предметног земљишта, 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, као и извод из 

катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца.  

За инвестиције у набавку садног материјала, доставља се и копија 

решења о упису добављача у регистар произвођача садног материјала, у складу са 

законом којим се уређује садни материјал воћака, винове лозе и хмеља. 

Досадашњи ст. 9. и 10. постају ст. 14. и 15. 

Досадашњи став 10, који постаје став 15, мења се и гласи: 

„Документацију из става 1. тач. 5)–6, става 2. тачка 2), става 3. тачка 2), 

става 4, ст. 7. и 8. овог члана, грађевинску дозволу, односно решење за извођење радова 

из става 8. овог члана, као и документацију из ст. 10 и 11. овог члана, Управа прибавља 

по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.ˮ 
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Члан 10. 

У члану 19. став 1. тачка 3) после речи: „за изградњу” додају се речи: 

„односно врсту и категорију садног материјала за инвестиције у набавку садног 

материјала,”. 

 

Члан 11. 

У члану 23. став 2. тачка 2) после речи: „годинаˮ додаје се запета и речи: 

„на дан подношења захтева за одобравање пројектаˮ. 

У ставу 5. после речи: „задругеˮ додаје се запета и речи: „најкасније до 

дана подношења захтева за одобравање пројектаˮ. 

 

Члан 12. 

У члану 24. став 2. тачка 6), речи: „Националног фонда Министарства 

финансија” замењују се речима: „организационих јединица Mинистaрствa финaнсиja 

надлежних за послове Националног фонда и подршку Националном службенику за 

одобравањеˮ. 

 

Члан 13. 

У члану 26. став 1. тачка 10) тачка на крају замењује се тачком и 

запетом. 

После тачке 10) додају се тач. 11) и 12), које гласе: 

„11) ако је предмет инвестиције изградња објекта, катастарска парцела 

на којој је изграђен објекат мора бити у власништву подносиоца захтева или да на њој 

има право закупа, односно коришћења, на период закупа, односно коришћења од 

најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за 

одобравање пројеката, с тим да ако је катастарска парцела предмет закупа, односно 

коришћења, катастарска парцела и објекат не могу имати уписане друге терете, осим 

предметног закупа, односно права коришћења уписаних у катастар непокретности; 

12) ако је предмет инвестиције опрема која је уграђена у објекат, објекат 

који је предмет инвестиције за који се подноси захтев за одобравање пројекта мора 

бити у  власништву подносиоца захтева или да на њему има право закупа, односно 

коришћења, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од 

календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да објекат 

који је предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим 

предметног закупа, односно права коришћења уписаних у катастар непокретности.ˮ. 

 

Члан 14. 

У члану 29. после става 2. додају се ст. 3 -7, који гласе: 

„Лице из ст. 1. и 2. овог члана остварује право на одобравање исплате 

ИПАРД подстицаја у сектору вoћа за инвестиције у подизање засада ако је катастарска 

парцела која је предмет захтева за одобравање пројекта у његовом власништву или ако 

на њој има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са 

закуподавцем, односно са уступиоцем – физичким лицем или јединицом локалне 

самоуправе или црквом или манастиром или министарством надлежним за послове 

пољопривреде
 
на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од 

календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је 

катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге 

терете, осим предметног закупа, односно права коришћења уписаног у катастар 

непокретности. 

Лице из ст. 1 и 2.  овог члана остварује право на одобравање исплате 

ИПАРД подстицаја у сектору вoћа за инвестиције у набавку садница воћа од добављача 

правног лица, односно предузетника уписаног у Регистар произвођача садног 

материјала, у складу са законом којим се уређује садни материјал воћака, винове лозе и 

хмеља. 
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Лице из ст. 1. и 2. овог члана остварује право на одобравање исплате 

ИПАРД подстицаја у сектору вoћа за инвестиције у припрему земљишта за подизање 

засада воћа издате од добављача привредног друштва, земљорадничке задруге, односно 

предузетника уписаног у Регистар привредних субјеката. 

 Лице из става 1. овог члана остварује право на одобравање исплате 

ИПАРД подстицаја у сектору вoћа за инвестиције у подизање вишегодишњег 

производног засада воћа само за једну воћну врсту по једном производном засаду. 

 Лице из става 1. овог члана остварује право на одобравање исплате 

ИПАРД подстицаја у сектору вoћа за инвестиције у подизање вишегодишњег 

производног засада ако: 

 1) засад који је предмет захтева испуњава одговарајуће услове у погледу 

густине садње (броја посађених садница) за сваку воћну врсту, који су дати у Прилогу 8 

– Табела густине садње производног засада, који је одштампан уз овај правилник и 

чини његов саставни део; 

 2) се примило најмање 90% од посађених садница, односно постављених 

садница боровнице у саксијама/врећама са супстратом рачунајући од укупног броја 

посађених садница, у складу са Прилогом 8 – Табела густине садње производног 

засада, који је одшампан уз овај правилник и чини његов саставни део;  

3) су саднице здравствено и сортно исправне.ˮ. 

 

Члан 15. 

У члану 33. став 1. тачка 2) запета и реч: „односноˮ, замењује се речима: 

„од домаћег добављача, аˮ. 

У ставу 2. речи: „изградњу и опремањеˮ замењују се речима: „изградњу 

и/или опремањеˮ. 

У ставу 3. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) копија грађевинске књиге, односно друге прописане документације у 

складу са прописима којим се уређује планирање и изградња;
ˮ 

После става 8. додају се ст. 9 - 12, који гласе:  

„За инвестиције у подизање засада, доставља се и извод из катастра 

непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, или препис листа 

непокретности ако је успостављен нови операт, или препис поседовног листа ако није 

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

успостављен катастар непокретности.  

Ако подносилац захтева није власник катастарске парцеле или објекта  

који су предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење 

предметног земљишта, 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, као и извод из 

катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца. 

За инвестиције у подизање засада воћа, осим засада јагода, на 

пољопривредном земљишту у државној својини, доставља се и копија инвестиционе 

сагласности, односно одобрење министарства надлежног за послове пољопривреде. 

За инвестиције у набавку садног материјала, доставља се и: 

1) копија решења о упису добављача у регистар произвођача садног 

материјала, у складу са законом којим се уређује садни материјал воћака, винове лозе и 

хмеља; 

2) копија декларација о квалитету садног материјала;  

3) копија сертификата о производњи садног материјала и  

4) копија сертификата супстрата за производни засад боровнице ако је  

предмет захтева инвестиција у подизање засада боровнице у саксијама.ˮ 

Досадашњи став 9. који постаје став 13. мења се и гласи: 
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„Документацију из става 1. тач. 7)–15), ст. 2, 4, 5. 7, 8. и 9. овог члана, 

Управа прибавља по службеној дужности, у складу са законом којим се уређује општи 

управни поступак.”.
   

 

Члан 16. 

У члану 34. став 2. мења се и гласи: 

„Документација која се доставља уз захтев мора да гласи на подносиоца 

захтева, осим у случају закупа, када треба да гласи на власника.  

После става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе: 

„Изузетно од става 2. овог члана употребна дозвола може гласити на 

друго лице у случају када је подносилац захтева власник а употребна дозвола је издата 

пре стицања власништва.                          

Документа се прилажу у оригиналу или овереној копији, ако овим 

правилником није прописано другачије.ˮ. 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 5. и 6. 

 

Члан 17. 

 У члану 36. став 4. тачка 4) речи: „Националног фонда Министарства 

финансија” замењују се речима: „организационих јединица Mинистaрствa финaнсиja 

надлежних за послове Националног фонда и подршку Националном службенику за 

одобравањеˮ. 

 

Члан 18. 

Прилог 1 – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова, Прилог 3 – 

Листа прихватљивих земаља и Прилог 7 – Обележавање предмета инвестиције, који су 

одштампани уз Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС”, бр. 84/17, 112/17, 78/18 и 67/19) 

и чине његов саставни део замењују се новим Прилогом 1 – Листа прихватљивих 

инвестиција и трошкова, Прилогом 3 – Листа прихватљивих земаља и Прилогом 7 – 

Обележавање предмета инвестиције, који су одштампани уз овај правилник и чине 

његов саставни део. 

 

Члан 19. 

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 20. 

Оваj правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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