
П Р Е Д Л О Г 

ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈИМА У 

ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

Члан 1. 
У Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. 

Гласник РС“ број 10/13, 142/14, 103/15), у члану 15. став 4. речи: „ од седам 
динара“ замењују се речима: „од најмање 10 динара“. 

Члан 2. 
У члану 18. став 1. речи: „до 6.000 динара“ замењују се речима: „у 

најмањем износу од 8.000 динара“. 

Члан 3. 
У члану 31. став 3. број и реч: „6.000 динара“ замењују се бројем и речју: 

„8.000 динара“. 

Члан 4. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у ,, 

Службеном гласнику Републике Србије“. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Уставни основ за доношење Закона о изменама Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју садржан је у члану 97. Устава Републике 
Србије, према коме Република Србија, поред осталог, уређује и обезбеђује 
систем обављања појединих привредних и других деалтности, одрживи развој и 
друге односе од интереса за Републику Србију,  у складу са Уставом.  

 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Имајући у виду значај пољопривреде за економски развој и напредак 

Републике Србије, као и велики потенцијал који наша држава има у овој 
области предлажу се измене Закона о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју које се односе на подстицаје у пољопривредној производњи. 
Предлогом се предвиђају виши новчани износи подстицаја који би значајно 
допринели побољшању тржишног положаја наших пољопривредних 
произвођача, а тиме и развоју ове гране привреде.  
 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
Чланом 1. Предлога закона се мења члан 15. став 4. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и руралном развоју тако што се предвиђа 
повећање износа премија за млеко – са седам динара по литру млека на 
најмање 10 динара по литру.  

Чланом 2. Предлога закона у члану 18. став 1. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју мења се износ основних подстицаја за 
биљну производњу, тако што се постојеће решење, које предвиђа да износ 
подстицаја по хектару може износити највише 6.000 динара, мења решењем 
према којем износ подстицаја по хектару може бити најмање 8.000 динара.  

Чланом 3. Предлога закона се у члану 31. став 3. Закона о подстицајима 
у пољопривреди и руралном развоју мења износ регреса за гориво и/или 
ђубриво и/или семе.  Постојеће решење које предвиђа да износ регреса по 
хектару може износити највише 6.000 динара, мења решењем према којем 
износ регреса по хектару може бити најмање 8.000 динара. Оваквим предлогом 
би се значајно побољшао положај пољопривредних произвођача, јер би то 
значило битно смањење трошкова производње и тиме би се њихов тржишни 
положај побољшао, а уједно би им се створила могућност да оствареном 
уштедом прошире инвестициона улагања у проширење производње.  

Чланом 4. Предлога закона прописан је рок за ступање на снагу закона. 
 

IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 
 

Предложене измене Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју могу значајно да допринесу побољашању тржишног положаја наших 
пољопривредних произвођача, бољем пласману њихових производа и 
проширењу инвестиционих улагања у производњу, чиме се утиче на развој и 
унапређење пољопривредне производње у Србији.  
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V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА  

 
За спровођење овог закона потребно је обезбедити додатна средства у 

Буџету Републике Србије, а према процени Министарства финансија и 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине. 
 
VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ВАЖЕЋЕГ ПРОПИСА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

 
Премија за млеко 

Члан 15. 
Премија за млеко исплаћује се квартално за кравље, овчије и козје 

сирово млеко испоручено у претходном кварталу. 
Право на коришћење премије за млеко има правно лице, предузетник и 

физичко лице - носилац породичног пољопривредног газдинства, под условом 
да је: 

1) уписано у Регистар; 
2) пријавило врсту и број животиња; 
3) извршило обележавање и регистрацију грла у Централној бази 
података о обележавању животиња, у складу са законом којим се уређује 
ветеринарство (у даљем тексту: Централна база); 
4) власник грла које је пријавио у Централној бази или је власник грла 
члан његовог пољопривредног газдинства. 
Поред услова из става 2. овог члана за премију за кравље млеко лице из 

става 2. овог члана мора да преда најмање 3.000 литара крављег млека по 
кварталу, односно најмање 1.500 литара крављег млека по кварталу 
произведеног на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

Премија за млеко остварује се у износу од седам динара ОД НАЈМАЊЕ 
10 ДИНАРА по литру млека.  

Министар ближе прописује услове, начин и образац захтева за 
остваривање права на премију за млеко. 

 
Основни подстицаји 

 
Члан 18. 

Основни подстицаји остварују се по површини биљне производње, и то у 
износу до 6.000 динара  У НАЈМАЊЕМ ИЗНОСУ ОД 8.000 ДИНАРА по хектару.  

Право на коришћење основних подстицаја има правно лице, предузетник и 
физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 
под условом да је уписано у Регистар и да је пријавило површине под 
одговарајућом културом у складу са посебним прописом којим се уређује 
регистрација пољопривредних газдинстава. 

Подстицаји из става 1. овог члана остварују се за пријављене и засејане, 
односно засађене површине под одговарајућом културом до највише 20 ha и то 
само за обрадиво пољопривредно земљиште.  

Лице из става 2. овог члана не може да оствари право на коришћење 
основних подстицаја за површине пољопривредног земљишта у државној својини 
које је узело у закуп, односно на коришћење. 

Захтев за остваривање права на основне подстицаје подноси се једанпут 
годишње. 

Министар ближе прописује начин остваривања права на основне 
подстицаје, као и обрасце захтева за остваривање тих подстицаја. 
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3. Регреси 
 

Члан 31. 
Право на коришћење регреса има правно лице, предузетник и физичко 

лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је 
уписано у Регистар. 

Регреси се исплаћују за купљено гориво, ђубриво, семе и други 
репродуктивни материјал, као и за трошкове складиштења у јавним складиштима. 

Регреси за гориво и/или ђубриво и/или семе исплаћују се у износу до 6.000 
8.000 динара по хектару за исту површину за коју може да оствари право на 
основне подстицаје из члана 17. став 1. тачка 1) подтачка (1) овог закона.  

Регреси за трошкове складиштења у јавним складиштима исплаћују се у 
минималном износу од 40% од трошкова складиштења.  
Министар ближе прописује услове, начин и обрасце захтева за остваривање права 
на регресе. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  
Народни посланик Мирослав Алексић 
 
2. Назив прописа 
Предлог закона о изменама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју    
The draft law on amendments to the Law on Incentives in Agriculture and Rural 
Development 
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум) 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну саржину прописа 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у 
Европску унију 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 
а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима / 
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима / 
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађенст са њима / 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност / 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније / 
 
5. Уколико не постоје  одговарајући прописи Европске уније са којима је 
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У 
овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 
Секундарни извори права Европске уније који постоје у овој области нису 
релевантни са становишта материје коју обрађује овај предлог закона, тако да 
се уз овај предлог закона се не доставља Табела усклађености. 

 
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски 
језик? 
/ 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 
/ 
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8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 
/ 
 
 
Потпис руководиоца oрганa органа државне управе, односно другог 
овлашћеног предлагача прописа, датум и печат 

 
 
 

 
Београд, 12. септембар 2016. године                                 НАРОДНИ ПОСЛАНИК 
 
            Мирослав Алексић 
 

 


