
 

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 

103/15 и 101/16),  

 

 

  Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА 

ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ЈАВНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 10/22  

од 28. јануара 2022. године) 

 

Члан 1. 

У Правилнику о подстицајима за инвестиције за унапређење и 

развој руралне јавне инфраструктуре („Службени гласник РСˮ, бр. 67/21, 83/21 и 

125/21), у члану 6. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 

           „Изузетно од става 1. тачка 2) овог правилника право на 

подстицаје за инвестиције у изградњу и опремање објекта за складиштење и 

прераду пољопривредних производа лице из члана 5. овог правилника остварује 

и ако се инвестиција реализује у индустријској зони у складу са важећим 

планским документом, у насељеном месту које има 10.000 или више 

становника.ˮ. 

 

Члан 2. 

 У члану 10. после става 3. додаје се став 4, који гласи: 

      „Ако је предмет захтева  остваривање права на подстицаје у изградњу 

и опремање објекта за складиштење и прераду пољопривредних производа, уз 

захтев се доставља и доказ да се инвестиција реализује у индустријској зони у 

складу са важећим планским документом, у насељеном месту које има 10.000 

или више становника.ˮ. 

 

Члан 3. 

                      У члану 17. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 

                      „Корисник подстицаја објекат за складиштење и прераду 

пољопривредних производа који је предмет подстицаја користи преко органа 

јединице локалне самоуправе или правних лица чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе у складу законом.ˮ. 

 

Члан 4. 

Образац – Захтев за остваривање права на подстицаје за 

инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре, који је 

одштампан уз Правилник o подстицајима за инвестиције за унапређење и развој 

руралне јавне инфраструктуре („Службени гласник РС”, бр. 67/21, 83/21 и 

125/21) и чини његов саставни део, замењује се новим Обрасцем – Захтев за 

остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој руралне 

јавне инфраструктуре, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део.  
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Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ. 

 

 

 

 

Број: 110-00-00073/2021-09 МИНИСТАР 

У Београду, 25. јануара 2022. године   

 Бранислав Недимовић 
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Образац  
ЗАХТЕВ 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

I. ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КОЈА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ 

Јединица локалне самоуправе   

Име и презиме одговорног лица 

јединице локалне самоуправе 

(градоначелник или председник 

општине) 

 

Адреса седишта   

Матични број         
 

Порески идентификациони број 
         

  

Контакт подаци службеног лица 

јединице локалне самоуправе 

одређеног за обављање послова 

припреме и спровођења инвестиције 

 

Подаци о рачуну јединице локалне 

самоуправе за намену исплате 

подстицаја у пољопривреди и 

руралном развоју 

 

 

II. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИЈАМА  

 

Врсте инвестиција у изградњу и опремање 

објеката, у складу са прописом којим се 

уређују  подстицаји за инвестиције за 

унапређење и развој руралне јавне 

инфраструктуре и јавним позивом: 

 (заокружити) 

1) за снабдевање водом; 

2) путне инфраструктуре; 

3) за складиштење и прераду 

пољопривредних производа. 

 

 

Подаци о месту инвестиције 

(ако захтев обухвата више инвестиција са 

различитим местима, додати 

одговарајући број колона за свако место 

инвестиције) 

 

Насељено место: 

 

 

Катастарска општина: 

 

 

Број катастарске парцеле: 

 

БР. 
Предмет инвестиције 

(Опис и шифра из Прилога) 

Износ у РСД  

са ПДВ-ом 

Износ у РСД  

без ПДВ-а 
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Напомена: Читко попуњен образац захтева са прописаном документацијом доставља се у 

затвореној коверти, на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - 

Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84, са назнаком: 

„Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој руралне 

јавне инфраструктуре”.  
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Укупно: 
 

 
  

III. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

Овим потврђујем под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и 

сваком другом одговорношћу, да: 

1) није предузета ниједна радња везана за реализацију инвестиције која је предмет 

захтева за остваривање права на подстицаје у складу са Правилником o подстицајима за 

инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре пре доношења 

решења о одобравању права на подстицаје, осим израде техничке документације за 

изградњу објекта у складу са законом којим се уређује планирање и изградња; 

2) се инвестиција која је предмет захтева за одобравање права на подстицаје   

реализује у насељеном месту које има мање од 10.000 становника, према подацима 

последњег пописа органа надлежног за послове статистике, односно за  подстицаје за 

инвестиције у изградњу и опремање објекта за складиштење и прераду пољопривредних 

производа да се реализује у индустријској зони у складу са важећим планским 

документом, у насељеном месту које има 10.000 или више становника; 

3) се инвестиција која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје не 

финансира из других извора јавног финансирања, односно да није у поступку за 

остваривање финансирања из других јавних извора финансирања; 

4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству 

надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, 

субвенција и кредита. 

IV. ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

       Под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и сваком другом 

одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао 

и разумео, као и да су сви наведени подаци тачни. 

У_________________, ___________године. 

 

Подносилац захтева: _______________________________________ 

                                             (попунити читко штампаним словима) 

 

Име и презиме одговорног лица подносиоца: 

_______________________________________ 

                                             (попунити читко штампаним словима) 

 

_______________________ 

Потпис одговорног лица и подносиоца захтева 



 

 

 


