На основу члана 34. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју (,,Службени гласник РС”, број 10/13),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА
СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА
- Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 81/13 од 2013. године -

Члан 1.
Овим правилником ближe се прoписуjу врсте подстицајa за унапређење
економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
(у даљем тексту: подстицаји), услoви, нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje,
кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику и врсти подстицаја.
Члан 2.
Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на
унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем
унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то:
1) програму за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу и
адаптацију објеката и набавку опреме, а ради пружања угоститељских услуга у
домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;
2) програму за подршку инвестицијама за набавку опреме за
бављење традиционалним занатима који су сертификовани у складу са
подзаконским актом којим се уређују послови који се сматрају старим и
уметничким занатима, односно послови домаће радиности (у даљем тексту:
посебни пропис).
Члан 3.
Подршка програму из члана 2. тачка 1) овог правилника
обезбеђује се давањем подстицаја за:
1) изградњу објеката по угледу на аутентичне сеоске куће, односно
салаше или вајате, уз очување народног градитељства и традиционалне
архитектуре, a ради пружања угоститељских услуга у пословима домаће
радиности или сеоском туристичком домаћинству;
2) изградњу, доградњу и адаптацију купатила и увођење система
централног грејања и слично, односно привођење намени објеката по угледу на
аутентичне сеоске куће, односно салаше и вајате уз очување народног
градитељства и традиционалне архитектуре, a ради пружања угоститељских
услуга у пословима домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству;
3) рестаурацију аутентичних објеката на селу – воденица, ваљарица
(објеката за извлачење влакана, односно сукна) и винских подрума који су у
функцији сеоског туризма;
4) побољшање пратећих садржаја у области рекреације, партерног
уређења дворишта и набавке дворишног мобилијара ради унапређења понуде и
пружања угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском
туристичком домаћинству;
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5) опремање просторија за пружање услуга исхране које су у функцији
сеоског туризма.
Подршка програму из члана 2. тачка 2) овог правилника обезбеђује се
давањем подстицаја за набавку опреме ради обављања старих и уметничких
заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани у складу са
посебним прописом.
Члан 4.
Инвестиције за које се одобравају подстицаји из члана 3. овог
правилника дате су у Табели – Подстицаји и прихватљиве инвестиције (у даљем
тексту: Табела).
Табела – Подстицаји и прихватљиве инвестиције
Ред.
Број
1.

Врста програма и подстицаја

Спецификација прихватљивих инвестиција

Програм за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу и адаптацију објеката и
набавку опреме, а ради пружања угоститељских услуга у пословима домаће радиности или
сеоском туристичком домаћинству

1)

Изградња објеката по
угледу на аутентичне
сеоске куће, односно
салаше или вајате, уз
очување народног
градитељства и
традиционалне
архитектуре, a ради
пружања угоститељских
услуга у пословима
домаће радиности или
сеоском туристичком
домаћинству,

2)

изградња, доградња и
адаптација купатила и
увођење система
централног грејања и
слично, односно
привођење намени
објеката по угледу на
аутентичне сеоске куће,
односно салаше и вајате
уз очување народног
градитељства и
традиционалне
архитектуре, a ради
пружања угоститељских
услуга у пословима
домаће радиности или
сеоском туристичком
домаћинству,

(1) Набавка грађевинског материјала у складу са пројектом
израђеним сходно закону којим се уређује планирање и
изградња;
(2) извођење грађевинских радова у складу са пројектом
израђеним сходно закону којим се уређује планирање и
изградња.

(1) Набавка грађевинског материјала у складу са пројектом
израђеним сходно закону којим се уређује планирање и
изградња;
(2) извођење грађевинских радова у складу са пројектом
израђеним сходно закону којим се уређује планирање и
изградња;
(3) набавка опреме за купатила (нпр. санитарна опрема,
керамика, опрема за купатило која је прилагођена
инвалидима), за централно грејање и других система за
климатизацију објеката.
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3)

рестаурација
аутентичних објеката на
селу – воденица,
ваљарица (објеката за
извлачење влакана,
односно сукна) и
винских подрума који су
у функцији сеоског
туризма,

4)

пбољшање пратећих
садржаја у области
рекреације, партерног
уређења дворишта и
набавке
дворишног мобилијара
ради унапређења понуде
и пружања
угоститељских услуга у
пословима домаће
радиности или сеоском
туристичком
домаћинству,

5)

2.

оремање просторија за
пружање услуга исхране
које су у функцији
сеоског туризма.

(1) Набавка грађевинског материјала у складу са пројектом
израђеним сходно закону којим се уређује планирање и
изградња;
(2) извођење грађевинских радова у складу са пројектом
израђеним сходно закону којим се уређује планирање и
изградња.

Набавка опреме и реквизита за рекреацију и вежбање (нпр.
бицикл, собни бицикл, тегови, траке за трчање, степери,
лопта, фризби, опрема за јахање);
(2) партерно уређење дворишта у складу са планом пејзажног
архитекте;
(3) набавка дворишног мобилијара (нпр. светиљке, клупе,
лежаљке, канте за смеће, летњиковац, тенда, љуљашке,
клацкалице за децу).
(1)

(1) Набавка кухињских елемената (нпр. термички уређаји,
радне површине и уређаји за обраду намирница, посуђе и
прибор за јело, судопера, уређај за одвод дима, паре и
мириса, хигијенска посуда за отпатке, колица за
послуживање, висећи кухињски делови);
(2) набавка столова и столица;
(3) набавка расхладних уређаја за чување хране и пића.

Програм за подршку инвестицијама за набавку опреме за бављење традиционалним
занатима који су сертификовани у складу са посебним прописом

1)

Набавка опреме ради
обављања старих и
уметничких заната,
односно послова домаће
радиности који су
сертификовани у складу
са посебним прописом.

(1) Набавка опреме и алата за бављење старим и уметничким
занатима, односно пословима домаће радиности.

Члан 5.
Услови за остваривање права на подстицаје од стране физичког
лица – носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
предузетника и правног лица, поред услова прописаних законом којим се
уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, су:
1) да је реализовало инвестиције по основу прописа којима се уређују
мере за подршку руралном развоју за претходну годину;

4
2) да је према министарству надлежном за послове пољопривреде
измирило доспеле преузете обавезе по основу прописа којима се уређују мере за
подстицање развоја пољопривредне производње (пољопривредни кредити);
3) да по неком другом основу не користи подстицаје за предметну
инвестицију.
Члан 6.
Физичко
лице
–
носилац
комерцијалног
породичног
пољопривредног газдинства остварује право на подстицаје из члана 3. став 1.
овог правилника, ако поред услова из члана 5. овог правилника, испуњава и
следеће услове:
1) да има закључен уговор са локалном туристичком
организацијом, туристичком агенцијом, привредним субјектом или другим
правним лицем регистрованим за обављање привредне делатности;
2) да је евидентирано код надлежног органа јединице локалне
самоуправе као пружалац угоститељских услуга;
3) да има уговор о закупу земљишта, односно објекта у случају да
није власник земљишта, односно објекта, на период од најмање седам година од
дана подношења захтева за коришћење подстицаја и да је уговор о закупу
уписан у катастар непокретности;
4) да је достављен бизнис план који, између осталог, садржи
показатеље о економској одрживости пољопривредног газдинства после
реализације инвестиције из Табеле.
Члан 7.
Предузетник остварује право на подстицаје из члана 3. овог правилника,
ако поред услова из члана 5. и члана 6. тач. 3) и 4) овог правилника, испуњава и
следеће услове, и то:
1) да је основано ради обављања делатности у области очувања старих,
традиционалних заната, вештина прављења традиционалних прерађевина од
производа са села, односно да пружају угоститељске услуге у пословима домаће
радиности или сеоском туристичком домаћинству;
2) да је регистровано у одговарајући регистар код Агенције за привредне
регистре;
3) за пружање угоститељских услуга у пословима домаће радиности или
сеоском туристичком домаћинству да је евидентиран у Регистру туризма у
складу са законом којим се уређује туризам.
Члан 8.
Правно лице остварује право на подстицаје из члана 3. став 2. овог
правилника, ако поред услова из члана 5. овог правилника, испуњава и следеће
услове, и то:
1) да је основано ради обављања делатности у области очувања старих,
традиционалних заната, вештина прављења традиционалних прерађевина од
производа са села, односно да пружају угоститељске услуге у пословима домаће
радиности или сеоском туристичком домаћинству;
2) да је регистровано у одговарајући регистар код Агенције за
привредне регистре;
3) за пружање угоститељских услуга у пословима домаће радиности или
сеоском туристичком домаћинству да је евидентирано у Регистру туризма у
складу са законом којим се уређује туризам;
4) за привредно друштво да је разврстано у микро, мало или средње
правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
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5) за земљорадничку задругу да има оснивачки акт;
6) за средњу школу да се налази у акту о мрежи средњих школа у складу
са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања;
7) за манастир да је уписан у Регистар цркава и верских заједница у
складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.
Удружење остварује право на подстицаје из члана 3. став 1. овог
правилника, ако поред услова из члана 5. и члана 6. тачка 3) овог правилника,
испуњава и следеће услове, и то:
1) да је основано с циљем промоције развоја и очувања старих,
традиционалних заната, вештина прављења традиционалних прерађевина од
производа са села, односно угоститељских услуга у пословима домаће
радиности или сеоском туристичком домаћинству;
2) да је регистровано у одговарајући регистар код Агенције за привредне
регистре у складу са законом којим се уређују удружења;
3) за активности пружања угоститељских услуга у пословима домаће
радиности или сеоском туристичком домаћинству да је евидентирано у Регистру
туризма у складу са законом којим се уређује туризам.
Члан 9.
Подстицаји се остварују ако се за инвестицију из Табеле, за коју
лице из чл. 6 – 8. овог правилника (у даљем тексту: корисник подстицаја) има
право у складу са овим правилником, поднесе конкурсна пријава за текућу
годину, као и ако је:
1) инвестиција из Табеле реализована у текућој години, а
најкасније до 15. новембра текуће године;
2) износ појединачног рачуна за инвестицију из Табеле већи од
50.000 динара.
Уколико право на подстицаје остварује физичко лице – носилац
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је истовремено и
предузетник, може се поднети само једна конкурсна пријава или као физичко
лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства или као
предузетник.
Члан 10.
Подстицаји се остварују за један или више подстицаја, односно
инвестиција из Табеле и додељују се у процентуалном износу од реализоване
вредности инвестиције из Табеле, у складу са законом којим се уређују
подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и пoсeбним aктoм Влaде.
Члан 11.
Подстицаји се остварују на основу конкурса који расписује
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна
плаћања (у даљем тексту: Управа).
Конкурс из става 1. овог члана нарочито садржи конкурсну
пријаву, услове за остваривање права на подстицаје, документацију коју је
потребно поднети, критеријуме за рангирање, рок за подношење конкурсне
пријаве, као и друге потребне информације.
Члан 12.
Испуњеност прописаних услова упоређивањем података из
конкурсне пријаве и приложене документације и по потреби увидом у друге
одговарајуће податке, формирање рaнг листе и доношење акта којим се утврђује
листа подносилаца конкурсне пријаве који испуњавају прописане услове врши
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Управа, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и
руралном развоју.
Ако се приликом провере испуњености прописаних услова за
остваривање права на подстицаје из члана 3. став 1. тач. 1) – 3) овог правилника
утврди испуњеност услова прописаних овим правилником, конкурсна пријава
се доставља инспектору надлежном за послове пољопривреде ради контроле на
терену (нулти преглед), који сачињава записник о извршеном прегледу и
доставља га Управи.
Aкo двa или вишe пoднoсиoцa конкурсне пријаве имajу исти брoj
бoдoвa, приликoм утврђивaњa рaнг листe прeднoст имa пoднoсилaц конкурсне
пријаве кojи je рaниje пoднeo конкурсну пријаву.
Члан 13.
Подстицаји сe исплaћуjу на основу решења Управе, редоследом који је
утврђен актом из члана 12. став 1. овог правилника, а дo изнoсa утврђеног у
складу са пoсeбним aктoм Влaде.
Решењем из става 1. овог члана нарочито се утврђује предмет и обим
инвестиције, износ средстава који се додељује кориснику подстицаја, начин
преноса подстицаја, рок до када се предмет инвестиције не сме отуђити и до
када се користи у складу са предвиђеном наменом, рок чувања документације
која се односи на инвестиције, као и други подаци.
Члан 14.
Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције из Табеле је
1.000.000 динара.
Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја дати су у Прилогу –
Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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ПРИЛОГ
МАКСИМАЛНИ ИЗНОСИ ПОДСТИЦАЈА ПО ВРСТИ ПОДСТИЦАЈА

Корисник
подстицаја

Ред.
бр.

Врста програма и подстицаја

Максимални
износ подстицаја
у динарима

Програм за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу и адаптацију објеката и
набавку опреме, а ради пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском
туристичком домаћинству
Изградња објеката по угледу на
аутентичне сеоске куће, односно салаше
или вајате, уз очување народног
градитељства
и
традиционалне
1.
1.000.000
архитектуре,
a
ради
пружања
угоститељских
услуга
у
домаћој
радиности или сеоском туристичком
домаћинству.
Изградња, доградњу и адаптацију
купатила и увођење система централног
грејања и слично, односно привођење
намени објеката по угледу на аутентичне
сеоске куће, односно салаше и вајате уз
Физичко лице –
2.
800.000
очување народног градитељства и
носилац
традиционалне архитектуре, a ради
комерцијалног
пружања угоститељских услуга у
породичног
домаћој
радиности
или
сеоском
пољопривредног
туристичком
домаћинству.
газдинства,
Рестаурација аутентичних објеката на
предузетник и
селу – воденица, ваљарица (објеката за
удружење
3.
600.000
извлачење влакана, односно сукна) и
винских подрума који су у функцији
сеоског туризма.
Побољшање пратећих садржаја у
области рекреације, партерног уређења
дворишта
и
набавке
дворишног
4.
мобилијара ради унапређења понуде и
600.000
пружања угоститељских услуга у
домаћој
радиности
или
сеоском
туристичком домаћинству.
Опремање просторија за пружање услуга
5.
исхране које су у функцији сеоског
200.000
туризма.
Програм за подршку инвестицијама за набавку опреме за бављење традиционалним
занатима који су сертификовани у складу са посебним прописом
Предузетник,
микро, мало и
Набавка опреме ради обављања старих и
средње правно
уметничких заната, односно послова
лице,
6.
домаће радиности који су
300.000
земљорадничка
сертификовани у складу са посебним
задруга, средња
прописом.
школа и манастир
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