На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету
Републике Србије за 2010. годину („Службени гласник РС”, број 107/09) и члана
42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка,
101/07 и 65/08),
Влада доноси

УРЕДБУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА
РУРАЛНИ РАЗВОЈ КРОЗ ПОДРШКУ АКТИВНОСТИМА УСМЕРЕНИМ НА
СТВАРАЊЕ ПРОИЗВОДА СА ВЕЋОМ ДОДАТОМ ВРЕДНОШЋУ
У 2010. ГОДИНИ
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 17/2010)

Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења подстицајних
средстава за рурални развој кроз проширење и унапређење активности у области
прераде и повећања вредности пољопривредних производа у 2010. години (у даљем
тексту: подстицајна средства).
Подстицајна средства користе се за следеће намене, и то за:
1) реконструкцију објеката и/или набавку нове опреме за чување,
прераду и паковање примарних пољопривредних производа, као што су: млеко,
воће и поврће, уљане културе, лековито, зачинско и ароматично биље, пчелињи
производи и гајене врсте гљива (шампињони, буковача и шитаке);
2) реконструкцију објеката и/или набавку нове опреме за чување,
прераду и паковање шумских плодова и лековитог биља из природе;
3) набавку нове опреме за производњу ракије и вина;
4) реконструкцију објеката и/или набавку нове опреме за чување,
прераду и паковање пољопривредно-прехрамбених производа који већ имају
ознаку географског порекла, осим вина и ракије;
5) лабораторијске анализе које представљају део елабората за
добијање ознаке географског порекла, за производе који су у процесу израде
елабората, као и за производе који још нису ушли у процес израде елабората.

Члан 2.
Право на коришћење подстицајних средстава, под условима
утврђеним овом уредбом, имају:
1) физичко лице - носилац пољопривредног газдинства, осим за
инвестиције из члана 1. став 2. тачка 3) ове уредбе;
2) правно лице;
3) предузетник.
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Члан 3.
Физичко лице - носилац пољопривредног газдинства има право на
коришћење подстицајних средстава ако:
1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем
тексту: Регистар) у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења
Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову
регистрације и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања
података, као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства
(„Службени гласник РС”, број 111/09 - у даљем тексу: Правилник) и налази се у
активном статусу;
2) има пребивалиште у општини у којој се врши инвестиција.
Правно лице има право на коришћење подстицајних средства ако:
1) је уписано у Регистар у складу са Правилником и налази се у
активном статусу;
2) је регистровано код Агенције за привредне регистре за обављање
прераде примарних пољопривредних производа, осим меса, и/или производње вина
и ракије и/или производње пољопривредних производа са ознаком географског
порекла, осим вина и ракије;
3) има регистровано седиште у општини у којој се врши
инвестиција;
4) је измирило све пореске обавезе за 2009. годину;
5) у сталном радном односу има мање од 10 запослених радника и
ако годишњи приход не прелази динарску противредност од два милиона евра.
Земљорадничка задруга има право на коришћење подстицајних
средстава ако испуњава услове из члана 3. став 2. овог члана и има најмање десет
задругара - чланова земљорадничке задруге који су уписани у Регистар у складу са
Правилником и налазе се у активном статусу.
Предузетник има право на коришћење подстицајних средстава ако:
1) је уписан у Регистар у складу са Правилником и налази се у
активном статусу;
2) је регистрован код Агенције за привредне регистре за обављање
прераде примарних пољопривредних производа, осим меса, и/или производње вина
и ракије и/или производње пољопривредних производа са ознаком географског
порекла, осим вина и ракије;
3) има регистровано седиште у општини у којој се врши инвестиција;
4) је измирио све пореске обавезе за 2009. годину.

Члан 4.
Физичко лице - носилац пољопривредног газдинства и предузетник
остварују право на коришћење подстицајних средстава за намене из члана 1. став 2.
тачка 1) ове уредбе ако:
1) има минимум 1 ha производње воћа, односно поврћа на
сопственом пољопривредном газдинству, у случају инвестиције која се односи на
прераду воћа, поврћа и уљаних култура;
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2) има минимум пет млечних крава, 50 оваца или коза за производњу
млека, у случају инвестиције која се односи на прераду млека;
3) има минимум 30 кошница, у случају инвестиције која се односи на
прераду и продају пчелињих производа;
4) има минимум 0.5 ha засада лековитог, зачинског и ароматичног
биља, у случају инвестиције која се односи на прераду овог биља;
5) има минимум 30 m2 узгајалишта за гљиве, у случају инвестиције
која се односи на прераду и продају гајених врста гљива.
У случају да лица из става 1. овог члана немају довољне количине
примарних пољопривредних производа из сопствене производње, право на
коришћење подстицајних средстава могу оставарити ако имају закључене уговоре
са другим произвођачима тих примарних пољопривредних производа најмање на
годишњем нивоу, на основу којих се обезбеђује минимум 80% предвиђеног
капацитета за прераду.
Правно лице остварује право на коришћење подстицајних средстава
за намене из става 1. овог члана ако има довољне количине примарних
пољопривредних производа из сопствене производње или ако има закључене
уговоре са другим произвођачима тих примарних пољопривредних производа
најмање на годишњем нивоу, на основу којих се обезбеђује минимум 80%
предвиђеног капацитета за прераду.
Члан 5.
Физичко лице - носилац пољопривредног газдинства, правно лице и
предузетник могу остварити право на коришћење подстицајних средстава за
намене из члана 1. став 2. тачка 2) ове уредбе под условом да имају дозволу
надлежног органа за сакупљање и стављање у промет шумских плодова и
лековитог биља из природе.
Члан 6.
Правно лице и предузетник могу остварити право на коришћење
подстицајних средстава за намене из члана 1. став 2. тачка 3) ове уредбе ако су
уписана у Регистар произвођача ракије и других алкохолних пића који се води у
складу са законом којим се уређује ракија и друга алкохолна пића, односно у
Винарски регистар, који се води у складу са законом којим се уређује вино.
Члан 7.
Физичко лице - носилац пољопривредног газдинства, правно лице и
предузетник могу остварити право на коришћење подстицајних средстава за
намене из члана 1. став 2. тачка 4) ове уредбе ако су код надлежног органа за
интелектуалну својину уписани у Регистар овлашћених корисника ознака
географског порекла, у складу са законом којим се уређује ознака географског
порекла.
Члан 8.
Физичко лице - носилац пољопривредног газдинства, правно лице и
предузетник могу, под условима утврђеним овом уредбом, остварити право на
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коришћење подстицајних средстава за намене из члана 1. став 2. тачка 5) ове
уредбе, и то за лабораторијске анализе које су започете у 2010. години, као и за оне
које су започете у 2009. години.

Члан 9.
Подстицајна средства утврђују се у проценталном износу од укупне
вредности реализоване инвестиције, без урачунатог пореза на додатну вредност, и
то у износу од 50% реализоване инвестиције.
Укупан износ подстицајних средстава из става 1. овог члана не може
бити већи од:
1) 3.000.000 динара - за намене из члана 1. тач. 1), 2), 3) и 4) ове
уредбе;
2) 300.000 динара - за намене из члана 1. тачка 5) ове уредбе.
Лице које оствари право на подстицајна средства на основу прописа о
условима и начину коришћења подстицајних средстава за рурални развој кроз
инвестиције у прерађивачке капацитете за прераду млека и меса у 2010. години не
може остварити подстицајна средства по овој уредби.

Члан 10.
Подстицајна средства расподељују се на основу конкурса који
расписује министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту:
Министарство).
Конкурсом из става 1. овог члана ближе ће се дефинисати опрема,
рокови, критеријуми, као и потребна документација коју су заинтересована лица
дужна да испуне, односно поднесу како би доказала испуњеност услова утврђених
овом уредбом за остваривање права на подстицајна средства.
Подносилац захтева на конкурс може поднети само један захтев и то
само за једну намену из члана 1. став 2. ове уредбе.

Члан 11.
Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује
Министарство на основу приложене документације и нултог прегледа који врши
пољопривредни инспектор, а којим се проверавају подаци из захтева.
Министарство утврђује ранг листу подносиоца захтева за које утврди
да испуњавају услове прописане овом уредбом, у складу са критеријумима који су
утврђени у конкурсу.
Ако два или више подносиоца захтева имају исти број бодова,
приликом утврђивања ранг листе предност ће имати подносилац захтева који је
раније поднео захтев.
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Члан 12.
Правно лице и предузетник који остваре право на подстицајна средства
за намене из члана 1. став 2. тач. 1) и 2) ове уредбе имају обавезу да, у зависности
од висине добијених подстицајних средстава, у року од годину дана од дана
исплате подстицајних средстава приме у стални радни однос, и то:
1) у случају да је износ добијених подстицајних средстава до 1.500.000
динара - најмање једно лице;
2) у случају да је износ добијених подстицајних средстава од 1.500.001
до 3.000.000 динара - најмање два лица.

Члан 13.
Физичко лице - носилац пољопривредног газдинства, правно лице и
предузетник који остваре право на коришћење подстицајних средстава за намене из
члана 1. став 2. тачка 5) ове уредбе, имају обавезу да се до 31. маја 2012. године код
надлежног органа за интелектуалну својину упишу у Регистар овлашћених
корисника ознака географског порекла, у складу са законом којим се уређује ознака
географског порекла.
Члан 14.
Подносилац захтева који оствари право на подстицајна средства у
складу са овом уредбом (у даљем тексту: корисник средстава), дужан је да
инвестицију за коју је остварио право реализује у року који ће се утврдити
решењем, а у зависности од врсте инвестиције.

Члан 15.
Подстицајна средства исплаћују се после реализације инвестиције и
извршене контроле од стране Министарства.
У случају да корисник средстава одустане од инвестиције или му је из
других разлога онемогућено да реализује инвестицију, право на коришћење
подстицајних средстава може се утврдити следећем лицу на ранг листи.
Подстицајна средства исплаћују се до износа финансијских средстава
који је утврђен посебним актом који је донела Влада.

Члан 16.
Корисник средстава је дужан да:
1) покретну, односно непокретну ствар која је предмет инвестиције за
коју је остварио подстицајна средства користи у складу са предвиђеном наменом;
2) покретну, односно непокретну ствар која је предмет инвестиције за
коју је остварио подстицајна средства не отуђи у року од пет година од дана
исплате подстицајних средстава;
3) сву документацију која се односи на инвестцију чува најмање пет
година од дана исплате подстицајних средстава;
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4) покретну, односно непокретну ствар која је предмет инвестиције за
коју је остварио подстицајна средства видљиво означи да је инвестиција
суфинансирана од стране Министарства.

Члан 17.
Корисник средстава за кога се утврди да није поступио у складу са
одредбама чл. 12. и 13. и члана 16. тач. 1), 2) и 3) ове уредбе, као и ако је
онемогућио вршење контроле од стране Министарства, дужан је да врати
примљени износ подстицајних средства, са припадајућом законском затезном
каматом.

Члан 18.
Надзор над спровођењем ове уредбе врши Министарство.

Члан 19.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Број:
У Београду,

2010. године

ВЛАДА

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ,

