
Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење 

конкурентности достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну 

производњу биљних култура (Сл.Гласник 38/16) Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине 

Основна докуменатција уз захтев: 

1) уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежене 

пореске управе, не старије од три месеца од дана подношења захтева - Републичка 

пореска управа 

2) уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног 

органа јединице локалне самоуправе, не старије од три месеца од дана подношења 

захтева - Локална пореска канцеларија   

3) рачун за предметну инвестицију -Добављач  

4) отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним 

прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице -Добављач  

5) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава 

или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило 

готовинско или плаћање картицом може се доставити само фискални исечак-

Банка,Добављач  

6) гарантни лист за извршену набавку предметне опреме, машина и механизације за коју 

је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не 

подлеже обавези издавања гарантног листа-Добављач  

7) царинска декларација – само ако је подносилац захтева директно извршио увоз 

предмета инвестиције-Добављач,Управа царина 

8) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, 

односно седишта подносиоца захтева 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, не старија од три месеца од дана 

подношења захтева. 

9) ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне 

покрајине подноси и 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, не 

старију од три месеца од дана подношења захтева. 

-Покрајински секретаријат за пољопривреду,водопривреду и шумарство, 

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, 021/487-44-13, I спрат, канцеларија 46 



Ако је подносилац захтева за коришћење подстицаја предузетник, привредно друштво 

или земљорадничка задруга, поред основне документације, уз захтев подноси и :  

1. извод из Регистра привредних субјеката, не старији од три месеца од дана 

подношења захтева-АПР. 

 Ако је подносилац захтева за коришћење подстицаја привредно друштво или 

земљорадничка задруга, поред основне документације, подноси и:  

1. извод из Регистра привредних субјеката, не старији од три месеца од дана 

подношења захтева-АПР. 

2. акт о разврставању у микро, мало или средње правно лице, према подацима из 

финансијског извештаја, у складу са законом којим се уређује рачуноводство. 

 Ако је подносилац захтева за коришћење подстицаја земљорадничка задруга, поред 

основне документације, уз захтев подноси и : 

1. извод из Регистра привредних субјеката, не старији од три месеца од дана 

подношења захтева-АПР. 

2. акт о разврставању у микро, мало или средње правно лице, према подацима из 

финансијског извештаја, у складу са законом којим се уређује рачуноводство. 

3. попуњен и оверен Образац 2 - Табела чланова задруге, са подацима о најмање 

пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет 

различитих регистрованих комерцијалних породичних пољопривредних 

газдинстава у активном статусу.  

Ако је подносилац захтева за коришћење подстицаја средња школа, поред основне  

документације, уз захтев подноси и : 

1. решење о верификацији за образовни профил у подручју рада пољопривреде, 

производње и прераде хране, издато од стране министарства надлежног за 

послове образовања.  

Ако је подносилац захтева научноистраживачка организација поред основне 

документације, уз захтев се подноси и : 

1. акт да је уписана у Регистар научноистраживачке организације, у складу са 

законом којим се уређује научноистраживачка делатност. 


