
    

 

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 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У 

ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ 

НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ 

- објављен у „Службеном гласнику РСˮ, број 23 од 29. марта 2019. године - 

 

Члaн 1. 

У Правилнику о подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење 

примарне пољопривредне производње у сточарству („Службени гласник РС”, 

број 48/18), у члану 6. став 3. тачка 2) брише се. 

 

 Члан 2. 

 У члану 7. тач. 2) и 3) мењају се и гласе: 

 „2) је вредност инвестиција за које се подноси захтев за 

остваривање права на подстицаје једнака или већа од 80.000 динара, односно 

ако је вредност инвестиција за пчеларство за које се подноси захтев за 

остваривање права на подстицаје  једнака или већа од 50.000 динара; 

 3) је износ појединачног рачуна једнак или већи од 25.000 динара 

и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или 

већи од 25.000 динара, односно ако је за инвестиције за пчеларство износ 

појединачног рачуна једнак или већи од 20.000 динара;”. 

 

Члан 3. 

 У члану 8. тачка 2. подтачка (3) речи: „до 500 кошница”, замењују 

се речима: „до 1000 кошница”. 

 

Члан 4. 

 Прилог-Табела: Подстицаји и прихватљиве инвестиције у физичку 

имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за 

унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству, који је 

одштампан уз Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење 

примарне пољопривредне производње у сточарству („Службени гласник РС”, 

број 48/18) и чини његов саставни део, замењује се новим Прилогом-Табела: 

Подстицаји и прихватљиве инвестиције у физичку имовину пољопривредног 

газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне 

пољопривредне производње у сточарству, који је одштампан уз овај правилник 

и чини његов саставни део. 
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Члан 5. 

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу осмог дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у 

,,Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”. 

 

 

 

Број: 110-00-116/2018-09 

У Београду, 21. марта 2019. године    

                                                                                                            МИНИСТАР                                                                                                                                                          

                                                                                

                                                                                                    Бранислав Недимовић 
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Прилог 

Табела: Подстицаји и прихватљиве инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење 

примарне пољопривредне производње у сточарству 

 

Редни 

број 
ВРСТА ПОДСТИЦАЈА ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

1) 

Подстицаји за инвестиције у 

набавку нових машина и 

опреме за припрему, 

дистрибуцију и складиштење 

концентроване и кабасте 

сточне хране 

1) Балирке и ролбалирке 

2) Машине за сабијање односно паковање 
кабасте сточне хране 

3) Самоутоварне приколице за 

прикупљање, превоз и истоварање сена 

4) Елеватори за утовар бала на приколице  

5) Пужни транспортери 

6) Прикључне тракторске машине за 
припрему силаже – силажни комбајн 

7) Прикључне и самоходне косачице, 
тримери 

8) Прикључни сакупљачи и растурачи 

сена 

9) Микс приколице 

10) Мешаоне за припрему концентроване 

сточне хране  

11) Екструдери 

12) Електричне ограде (за гајење на 
пашњацима) 

13) Термо-појилице за пашњачки начин 
држања животиња 

14) Мобилни соларни агрегати (за гајење 

на пашњацима) 

 

2) 

Подстицаји за инвестиције у 

набавку нових машина и 

опреме за манипулацију и 

дистрибуцију чврстог, 

полутечног и течног стајњака 

1) Приколице за дистрибуцију чврстог 
стајњака 

2) Цистерне за дистрибуцију течног 

стајњака 

3) Предњи и задњи тракторски 

утоваривачи (прикључна машина) 

4) Компактни самоходни утоваривач 
стајњака 

3) 
Подстицаји за инвестиције у 

набавку нових машина и 

опреме којом се штити 

1) Машинице за шишање оваца 

2) Опрема за орезивање папака 
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добробит животиња 3) Боксови за орезивање папака 

4) Ножеви – леви и десни 

5) Клешта, велика и мала 

6) Машина за оштрење ножева 

7) Брусилица 

4) 

Подстицаји за инвестиције у 

набавку нових машина и 

опреме за вагање, 

усмеравање и обуздавање 

животиња 

1) Сточне ваге 

2) Рампе за утовар и истовар 

3) Торови за усмеравање и обуздавање 

животиња 

5) 

Подстицаји за инвестиције у 

набавку нових машина и 

опреме за производњу 

конзумних кокошијих јаја 

1) Опрема за сортирање јаја 

2) Опрема за паковање јаја 

3) Опрема за чување јаја 

4) Опрема за узгој и држање кока носиља 
за производњу конзумних јаја 

6) 

Подстицаји за инвестиције у 

набавку нових машина и 

опреме за пчеларство 

Опрема за пчеларство: 

1) Кошнице и делови кошница 

2) Сатне основе произведене од пчелињег 

воска (максимално 0,75 kg по обележеној 
кошници) 

3) Центрифуге 

4) Електрични отклапач саћа 

5) Каде за отклапање саћа 

6) Електричне пумпе и пунилице за мед 

7) Прохромска амбалажа за мед 

8) Топионици за восак 

9) Електрични декристализатор 

10) Аутоматски сто за паковање меда 

11) Сушара за полен 

12) Стресач пчела и издувач пчела (тзв. 
ручни дувач за лишће) 

13) Пчеларске ваге за мерење кошница 

14) Контејнери за држање и транспорт 

пчела 

15) Дупликатори за мед, са или без 
мешача 

16) Контејнери и платформе за држање и 
транспорт пчела 
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17) Све врсте приколица за моторна 

возила за превоз кошница, контејнера и 
платформи 

18) Млин за шећер и машине за израду 
теста (погача) за дохрану пчела 

19) Ручна преса за сатне основе 
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