
ПРЕДЛОГ 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈИМА У 
ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

Члан 1. 

У Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник РС”, бр. 10/13 и 142/14), у члану 3. став 1. тачка на крају 
замењује се тачком и запетом. 

После тачке 3) додаје се тачка 4), која гласи:  

„4) кредитна подршка.” 

Члан 2. 

У члану 7. став 2. речи: „на дан 31. марта текуће године”, замењују се 
речима: „на дан 30. октобра претходне године”. 

Члан 3. 

Члан 8. мења се и гласи: 

„Члан 8. 

Подстицаји се исплаћују на наменски рачун корисника подстицаја 
отворен код пословне банке и то до износа финансијских средстава који је 
утврђен посебним актом Владе. 

Ако се право на подстицаје остварује на основу захтева корисника 
подстицаја, исплата се врши по редоследу подношења уредно поднетих 
захтева.  

Подносиоци непотпуних захтева позваће се да допуне документацију и 
биће исплаћени по допуни истих, ако у тренутку допуне захтева буде 
расположивих средстава.” 

Члан 4. 

У члану 13. став 2. мења се и гласи: 

„Органи из става 1. овог члана не могу да утврђују мере подршке за 
спровођење пољопривредне политике које се односе на директна плаћања, 
осим за регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и регресе за 
репродуктивни материјал и то само за вештачко осемењавање.”  

Члан 5. 

У члану 14. став 1. тачка и запета на крају тачке 3) замењују се тачком. 

Тачка 4) брише се. 

У ставу 4. запета и речи: „услуге осигурања” бришу се. 

Став 5. брише се. 

Члан 6. 

У члану 15. став 4. мења се и гласи: 
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„Премија за млеко остварује се у износу до седам динара по литру 
млека.” 

Члан 7. 

У члану 18. став 1. речи: „у минималном износу од 6.000 динара по 
хектару” замењују се речима: „у износу до 6.000 динара по хектару.” 

Члан 8. 

У члану 31. став 2. речи: „за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње,”, бришу се. 

У ставу 3. речи: „у минималном укупном износу од 6.000 динара по 
хектару” замењују се речима: „у износу до 6.000 динара по хектару.” 

Став 4. брише се. 

Досадашњи ст 5. и 6. постају ст. 4. и 5.  

Члан 9. 

Назив одељка 4. изнад члана 32. и члан 32. бришу се. 

Члан 10. 

У члану 34. став 1. тачка на крају тачке 4) замењује се тачком и запетом 
и додаје се тачка 5), која гласи: 

„5) подстицаји за подршку саветодавним и стручним пословима у 
пољопривреди.” 

После става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

„Подстицаји за подршку саветодавним и стручним пословима у 
пољопривреди су подстицаји за подршку спровођењу програма које обављају 
правна лица и предузетници који испуњавају услове прописане законом којим 
се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области 
пољопривреде.” 

Досадашњи став 6. постаје став 7. 

Члан 11. 

У члану 35. став 1. после речи: „из члана 34.” додају се речи: „тач. 1) - 
4)”. 

У ставу 2. тачка на крају замењује се запетом и додају се речи: „осим за 
подстицаје за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и 
достизање стандарда квалитета који се односе на подршку програмима за 
регресирање премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, 
расаднике и животиње, који се исплаћују у минималном укупном износу од 40% 
плаћене премије осигурања за пријављене површине под одговарајућом 
културом до највише 20 ha.” 

Члан 12. 

У члану 36. став 1. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје 
се тачка 4), која гласи: 

„4) регреси за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде, расаднике и животиње.” 
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У ставу 2. речи: „тач. 1) и 3)” замењују се речима: „тач. 1), 3) и 4)”. 

Члан 13. 

После члана 40. додаје се назив одељка 5. и члан 40а, који гласе: 

„5. Подстицаји за подршку саветодавним и стручним пословима у 
пољопривреди 

Члан 40а 

Право на коришћење подстицaја из члана 34. став 1. тачка 5) овог закона 
имају правно лице и предузетник, односно организација, који испуњавају услове 
прописане законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних 
послова у пољопривреди.” 

Члан 14. 

У члану 41. став 1. тачка 3) брише се. 

Став 4. брише се. 

Досадашњи ст. 5 - 7. постају ст. 4- 6. 

Члан 15. 

У члану 42. став 2. брише се. 

Досадашњи ст. 3 - 6. постају ст. 2 - 5. 

Члан 16. 

После члана 42. додаје се нова глава Vа и нови члан 42а, који гласе: 

„Vа КРЕДИТНА ПОДРШКА 

Члан 42а 

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним 
газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита. 

Право на коришћење кредитне подршке има правно лице, предузетник и 
физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства 
које је уписано у Регистар. 

Министар ближе прописује услове и начин остваривања права на 
кредитну подршку.” 

Члан 17. 

Захтеви, односно пријаве за утврђивање права на коришћење 
подстицаја поднети до дана почетка примене овог закона решаваће се у складу 
са прописима који су били на снази у време њиховог подношења. 

Члан 18. 

Изузетно, у 2016. години у поступку за остваривање права на подстицаје 
који се односе на биљну производњу узимају се подаци из Регистра на дан 31. 
децембра 2015. године.  
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Члан 19. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. 
године.  
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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 овог закона садржан је у члану 97. тачка 12. 

Устава Републике Србије којим је прописано да Република Србија уређује и 
обезбеђује развој Републике Србије, политику и мере за подстицање 
равномерног развоја појединих делова Републике Србије, укључујући развој 
недовољно развијених подручја. 

 
 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Доношење овог закона произилази из потребе за унапређењем основних 
елемената пољопривредне политике и политике руралног развоја, у складу са 
променама економског и тржишног амбијента, изазваних последицама 
глoбaлне eкoнoмске кризе у протеклих неколико година, а што је резултирало 
смањењем инвестиција у сектору пољопривреде, нетржишним преливањем 
добити између учесника у тржишном ланцу, те знатно споријим растом 
примарне пољопривредне производње у односу на могућности.  
 Овај закон обезбеђује равномерну и праведну расподелу основних 
подстицаја у биљној производњи и регреса за гориво и/или ђубриво и/или семе, 
имајући у виду смањена буџетска издвајања за подстицаје у пољопривреди, а 
кроз дефинисање броја корисника, прихватљивих површина и нивоа подстицаја 
по јединици површине.  

Такође, ограничавањем нивоа премије за млеко, ствара се могућност да 
се у наредном периоду, уз поштовање смањења буџетских издвајања за ове 
потребе, омогући реализација премије за млеко према категоријама квалитета 
млека, што представља правац развоја ове мере у правцу европских 
интеграција, односно достизања ЕУ квалитета сировог млека у Републици 
Србији. 

Предлог закона такође обезбеђује профилисање појединих подстицаја 
као подстицаја мерама руралног развоја, у смислу класификовања регреса за 
премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и 
животиње и подстицаја за подршку саветодавним и стручним пословима у 
пољопривреди као подстицаја мерама руралног развоја. Ова промена 
класификације мера доприноси реалнијем сагледавању карактера и циљева 
наведених подстицаја и обезбеђује њихову усклађеност са класификацијом 
подстицаја у програмском буџету. У том смислу, кредитна подршка је такође 
дефинисана као посебна врста подстицаја.  
 
 III.  ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ  
 ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 
 Чланом 1. Предлога закона мења се члан 3. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, који се односи на врсте подстицаја, на 
начин што се, као посебна врста подстицаја наводи кредитна подршка. 
Кредитна подршка била је врста која је у Закону о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју била наведена као врста подстицаја у 
оквиру директних плаћања заправо се Предлогом закона предвиђа као посебна 
врста подстицаја, имајући у виду да по свом карактеру и механизму исплате не 
представља меру директног плаћања, већ посебну врсту подстицаја. 
 Чланом 2. Предлога закона мења се члан 7. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, који се односи на поступак за остваривање 



- 6 - 

права на подстицаје на начин да се подаци који се узимају из Регистра на дан 
31. марта текуће године, у складу са предложеном изменом, узимају на дан 30. 
октобра претходне године. 

 Чланом 3. Предлога закона мења се члан 8. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, који се односи на исплату подстицаја, тако 
што се прописује да се подстицаји исплаћују на наменски рачун корисника 
подстицаја отворен код пословне банке и то до износа финансијских средстава 
који је утврђен посебним актом Владе, а ако се право на подстицаје остварује 
на основу захтева корисника подстицаја, исплата се врши по редоследу 
подношења захтева. 
 Чланом 4. Предлога закона мења се члан 13. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, који се односи на подршку за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја у аутономној покрајини и 
јединици локалне самоуправе, тако што се у ставу 2. прецизира, односно на 
јаснији начин прописује које врсте мера подршке могу, односно не могу да 
утврђују органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 5. Предлога закона мења се члан 14. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, којим су прописане врсте директних 
плаћања, тако што се из директних плаћања брише кредитна подршка, која не 
представља директно плаћање, већ посебну врсту подстицаја, која је у 
Предлогу закона прописана изменом члана 3. 
 Чланом 6. Предлога закона мења се члан 15. став 4. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, којим је уређена премија за 
млеко, на начин да се према предложеној измени премија за млеко исплаћује у 
износу до седам динара по литру млека. 
 Чланом 7. Предлога закона мења се члан 18. став 1. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, који се односи на исплату 
основних подстицаја у биљној производњи који се, у складу са предложеном 
изменом, утврђује у износу до 6.000 динара по хектару. 
 Чланом 8. Предлога закона мења се члан 31. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, који се односи на остваривање права на 
регрес за гориво и/или ђубриво и/или семе, на начин да се прописује да се ти 
регреси исплаћују у износу који се, у складу са предложеном изменом, утврђује 
у износу до 6.000 динара по хектару. Поред наведеног, брише се регрес за 
премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње расаднике и животиње, 
обзиром да се та врста регреса у складу са Предлогом закона пребацује у 
подстицаје за мере руралног развоја. 
 Чланом 9. Предлога закона предвиђено је брисање назива одељка 4. и 
члана 32. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју из 
разлога што је кредитна подршка предвиђена као посебна врста подстицаја, а 
не као мера у оквиру директних плаћања.  
 Чланом 10. Предлога закона допуњује се члан 34. Закона о подстицајима 
у пољопривреди и руралном развоју, којим су прописане врсте подстицаја за 
мере руралног развоја, тако што се додаје тачка 5), којом се као подстицаји у 
оквиру мера руралног развоја прописују и подстицаји за подршку саветодавним 
и стручним пословима у пољопривреди, који се додељују за подршку 
спровођењу програма које обављају пољопривредне стручне службе. 
 Чланом 11. Предлога закона мења се члан 35. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју на начин да се прописује да се подстицаји за 
инвестиције у пољопривреди за унапређење и достизање стандарда квалитета 
који се односе на регресирање премије осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње исплаћују у минималном укупном 
износу од 40% плаћене премије осигурања за пријављене површине под 
одговарајућом културом до највише 20 ha. 
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 Чланом 12. Предлога закона допуњује се члан 36. Закона о подстицајима 
у пољопривреди и руралном развоју којим се уређују подстицаји за инвестиције 
у пољоприведи за унапређење конкурентности и достизање стандарда 
квалитета, као једне од врста мера руралног развоја, тако што се у оквиру ове 
мере предвиђа подршка програмима који се односе на регресе за премију 
осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње. 
 Чланом 13. Предлога закона допуњује се Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, тако што се подстицаји за подршку 
саветодавним и стручним пословима у пољопривреди прописују као подстицаји 
у оквиру мера руралног развоја, а не као посебни подстицаји, што је било 
наведено у Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју. 
 Чл. 14. и 15. Предлога закона бришу се одредбе Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју које се односе на саветодавне и стручне 
послове, као врсту посебних подстицаја, обзиром да су допуном закона ови 
подстицаји пребачени у подстицаје у оквиру руралног развоја. 
 Чланом 16. Предлога закона допуњује се Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју на начин да кредитна подршка престаје да 
буде мера директних плаћања, већ посебна врста подстицаја, у складу са 
предложеном изменом члана 3. Закона. 
 Чланом 17. Предлога закона прописана је прелазна одредба која се 
односи на захтеве, односно пријаве за утврђивање права на коришћење 
подстицаја који су поднети до дана почетка примене овог закона, а који ће се у 
складу са предложеним решењем решавати се у складу са прописима који су 
били на снази у време њиховог подношења. 

Чланом 18. Предлога закона прописује се изузетак за остваривање 
права на подстицаје за биљну производњу у 2016. години тако што се подаци из 
Регистра узимају на 31. децембра 2015. године. 
 Чланом 19. Предлога закона прописано је да закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а 
примењује се од 1. јануара 2016. године. 
 

IV. ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13 и 142/14) успостављена је посебна категорија права за 
која се сваке буџетске године обезбеђују средства у буџету Републике Србије, 
па за спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у 
буџету Републике Србије. 
 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 

Доношење овог закона по хитном поступку у складу са одредбом члана 
167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12-
пречишћен текст), предлаже се због наступања околности које нису могле да се 
предвиде, а које се односе на чињеницу да је доношење овог закона директно 
везано за обим средстава који је опредељен у буџету Републике Србије за 
подстицаје у пољопривреди и руралном развоју. С обзиром на потребу 
усклађивања одредаба овог закона са одредбама закона којим се уређује буџет 
и буџетски систем, а посебно имајући у виду чињеницу да примена овог закона 
има ефекте не само у области подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, 
већ и у области укупних јавних финансија. 

 
VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА  

 
 1. Kоји проблем се решава прописом? 
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 Усвајањем овог закона стварају се услови за равномерну расподелу 
средстава за основне подстицаје у биљној производњи и регреса за гориво 
и/или ђубриво и/или семе, с обзиром да се укупан износ буџетских средстава, 
дефинисан посебним актом Владе за ову намену, расподељује равномерно на 
укупну прихватљиву површину. На овај начин, сви корисници, који остварују 
право на ову врсту подстицаја, добијају јединствени износ плаћања за текућу 
годину, који не може бити већи од 6.000 динара по хектару. 
 Применом оваквог начина обрачуна обезбеђује се буџетска стабилност и 
могућност предвиђања буџетских расхода, као и краће време за реализацију 
исплата корисницима по основу ових подстицаја. 
 Такође, ограничавањем максималног нивоа премије за млеко на износ 
до седам динара по литри отвара се простор да се, у ситуацији смањених 
буџетских издвајања за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју, у 
наредном периоду омогући реализација премије за млеко према категоријама 
квалитета млека, што представља правац развоја ове мере са циљем 
подизања нивоа квалитета сировог млека у Републици Србији и достизање ЕУ 
квалитета. 

Усвајањем овог закона обезбеђује се усклађеност структуре подстицаја 
са програмским буџетом, чиме се стварају услови за програмско планирање 
буџетских средстава према јединственим критеријумима. Наиме, регреси за 
премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и 
животиње и подстицаји за подршку саветодавним и стручним пословима у 
пољопривреди по свом карактеру и циљевима представљају подстицаје 
мерама руралног развоја, те су као такве овим законом и дефинисане. Такође, 
кредитна подршка дефинисана је као посебна врста подстицаја с обзиром да по 
свом карактеру не представља облик директног плаћања. 
 
 2. Који циљеви треба да се постигну доношењем акта? 
 
 Предлогом закона се постиже боља дистрибуција буџетских средстава 
кроз мере аграрне политике, као и буџетска самодовољност, чиме се тежи 
испуњењу следећих основних циљева: 

- унапређењу продуктивности и ефикасности пољопривредне 
производње, као и унапређење конкурентности; 

- очувању прехрамбене сигурности и обезбеђивању квалитетне и 
безбедне хране за потрошаче; 

- обезбеђивању подршке одрживом развоју села кроз унапређење 
животног стандарда руралног становништва; 

- заштити животне средине од негативних утицаја пољопривредне 
производње; 

- прилагођавању сектора пољопривреде Републике Србије процесима 
интеграција у Европску унију и Светску трговинску организацију. 
  

 3. Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема? 

 С обзиром да Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
прописује врсте и начин коришћења подстицаја, као и услове за остваривање 
права на подстицаје, предложене измене начина коришћења подстицаја могу 
се реализовати једино изменом тог законског акта, јер су њиме регулисани 
подстицаји.  
 С друге стране, обим средстава према врстама подстицаја прописује 
Влада за сваку буџетску годину, након усвајања закона о буџету Републике 
Србије за текућу годину. 
 
 4. Зашто је доношење акта најбоље решење датог проблема? 
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 Овај закон омогућава измену начина обрачуна основних подстицаја за 
биљну производњу, регреса за гориво и/или ђубриво и/или семе, на начин да се 
обезбеђује сразмерна расподела буџетских средстава између корисника, као и 
смањена зависност нивоа опредељених средстава за ову врсту подстицаја од 
укупно пријављене површине. Такође, овај закон обезбеђује реалну 
класификацију подстицаја у складу са њиховим карактером и усклађивање са 
одређеним буџетским документима. 
 
 5. На кога ће и како утицати решења датог проблема? 

 Предложене измене Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју које се односе на основне подстицаје за биљну производњу, регрес за 
гориво и/или ђубриво и/или семе, односе се на категорију регистрованих 
пољопривредних газдинстава, која користе површине до 20 хектара, у смислу 
да се основни подстицаји за биљну производњу усмеравају на ову категорију 
корисника. У том смислу, категорија корисника, на коју се односе предложене 
измене, не мења се у односу на постојеће законско решење. 
 С друге стране, предложене измене у области премије за млеко, утичу 
само на ограничење нивоа подстицаја, док категорија корисника остаје 
непромењена – правна лица, предузетници и физичка лица – носиоци 
породичног пољопривредног газдинства, уз услове прописане Законом.  
 
 6. Који су трошкови који ће примена акта изазвати грађанима и 
привреди, посебно малим и средњим предузећима? 

 За примену овог закона нису неопходна додатна буџетска средства, нити 
било каква финансијска средства која падају на терет грађана и привреде.  
 
 
 Решења садржана у овом закону реализоваће се кроз досадашњи 
механизам финансирања пољопривредне политике и политике руралног 
развоја Републике Србије, тј. кроз буџетска средства расподељена законом 
којим се уређује буџет Републике Србије за сваку буџетску годину. 
 
 7. Да ли позитивни ефекти акта оправдавају трошкове његове примене? 
 
 Да. У условима смањених издвајања за подстицаје у пољопривреди и 
руралном развоју и уз активности усмерене ка фискалној консолидацији и 
смањењу буџетског дефицита, предложене измене Закона доприносе 
ефективнијем коришћењу додељених буџетских средстава, као ефикаснијој 
реализацији подстицаја. 
 
 8. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и 
тржишну конкуренцију? 
 
 С обзиром да се предложене измене односе на измену методологије 
одређивања нивоа подстицаја по јединици мере, не очекује се појава нових 
привредних субјеката на тржишту због конкретних измена законске регулативе, 
али треба имати у виду стално повећање броја пољопривредних газдинстава, 
уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава, који представљају 
потенцијалне кориснике мера пољопривредне политике и политике руралног 
развоја према овом закону.  
 
 9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје 
ставове о акту? 
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 Овај закон је резултат прихватања сугестија примарних пољопривредних 
произвођача, које постоје већ дуже време, а које се односи на благовремену и 
ефикаснију реализацију основних подстицаја за биљну производњу, регреса за 
гориво и/или ђубриво и/или семе, што се постиже предложеним изменама 
Закона.  
 
 10. Које ће мере током примене акта бити предузете да би се остварили 
циљеви доношења акта? 
 
 Током примене овог закона донеће се подзаконски прописи којима ће се 
утврдити максимални износ основних подстицаја за биљну производњу, 
регреса за гориво и/или ђубриво и/или семе у зависности од укупно 
пријављених површина и укупног обима средстава за ове намене опредељеног 
законом којим се уређује буџет Републике Србије, који ће бити сразмерен и 
једнак за све кориснике подстицаја. 
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VII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА  ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈИМА У 
ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРЛНОМ РАЗВОЈУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, 

ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 
Врсте подстицаја 

 
Члан 3. 

 Врсте подстицаја јесу: 
 1) директна плаћања; 
 2) подстицаји мерама руралног развоја; 
 3) посебни подстицаји. : 
 4) КРЕДИТНА ПОДРШКА. 
 Подстицаји из става 1. тач. 1) и 2) овог члана могу се утврдити под 
различитим условима и у различитом обиму, у зависности од тога да ли се ради 
о подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди.  
 Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди су подручја код 
којих због природних, социјалних или законских ограничења не постоје услови 
за интензиван развој пољопривредне производње. 
 Министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: 
министар) прописује подручја из става 3. овог члана за период од три године. 
 

Члан 7. 
 

 Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтеву 
корисника подстицаја који се подноси Управи за аграрна плаћања (у даљем 
тексту: Управа). 
 У поступку за остваривање права на подстицаје који се односе на биљну 
производњу узимају се подаци из Регистра на дан 31. марта текуће године. НА 
ДАН 30. ОКТОБРА ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ. 
 Поступак из става 1. овог члана покреће се и на други начин (конкурс, 
захтев банци за одобрење кредитне подршке и др.). 
 О остваривању права на подстицај у поступку из ст. 1. и 3. овог члана 
одлучује директор Управе решењем. 
 На решење из става 4. овог члана може се ставити електронски потпис, 
у складу са законом којим се уређује електронски потпис. 
 На решење из става 4. овог члана може се изјавити жалба министру у 
року од 15 дана од дана достављања решења. 
 На поступак за остваривање права на подстицаје примењују се одредбе 
закона којим се уређује управни поступак, ако овим законом друкчије одређено.  
 

Исплата подстицаја 
 

Члан 8. 
 Подстицаји се исплаћују на наменски рачун корисника подстицаја 
отворен код пословне банке и то до износа финансијских средстава који је 
утврђен посебним актом Владе, а ако се право на подстицаје остварује на 
основу захтева корисника подстицаја исплата се врши по редоследу 
подношења захтева. 
 

ЧЛАН 8. 
 ПОДСТИЦАЈИ СЕ ИСПЛАЋУЈУ НА НАМЕНСКИ РАЧУН 
КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА ОТВОРЕН КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ И ТО ДО 
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ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН ПОСЕБНИМ 
АКТОМ ВЛАДЕ. 
 АКО СЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ ОСТВАРУЈЕ НА ОСНОВУ 
ЗАХТЕВА КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА, ИСПЛАТА СЕ ВРШИ ПО РЕДОСЛЕДУ 
ПОДНОШЕЊА УРЕДНО ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА.  
 ПОДНОСИОЦИ НЕПОТПУНИХ ЗАХТЕВА ПОЗВАЋЕ СЕ ДА 
ДОПУНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И БИЋЕ ИСПЛАЋЕНИ ПО ДОПУНИ ИСТИХ, АКО У 
ТРЕНУТКУ ДОПУНЕ ЗАХТЕВА БУДЕ РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА. 
 
Подршка за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе 
 

Члан 13. 
 Органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу да 
утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за подручје територије аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе. 
 Органи из става 1. овог члана не могу да утврђују мере подршке за 
спровођење пољопривредне политике које се односе на директна плаћања, 
осим за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике 
и животиње, регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима, регресе 
за репродуктивни материјал и то само за вештачко осемењавање и за кредитну 
подршку, суфинансирање камата за пољопривредне кредите, репроматеријала, 
куповине пољопривредне механизације, машина у сточарству, воћарству и 
повртарству, куповину стоке, ветеринарских трошкова. 
 ОРГАНИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ МОГУ ДА УТВРЂУЈУ МЕРЕ 
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ КОЈЕ СЕ 
ОДНОСЕ НА ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА, ОСИМ ЗА РЕГРЕСЕ ЗА ТРОШКОВЕ 
СКЛАДИШТЕЊА У ЈАВНИМ СКЛАДИШТИМА И РЕГРЕСЕ ЗА 
РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ И ТО САМО ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ. 
 Органи из става 1. овог члана могу да оснивају правна лица за подршку 
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја. 
 Средства за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе и користе се у складу са програмом подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја. 
 Програм подршке из става 4. овог члана доноси надлежни орган 
аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе, 
уз претходну сагласност министарства. 
 Подршка спровођењу пољопривредне политике и политике руралног 
развоја у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе не може бити 
у супротности са националним програмима донетим у складу са законом којим 
се уређује пољопривреда и рурални развој. 
 Органи из става 1. овог члана подносе министарству извештај о 
спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја 
најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину. 
 Министар прописује образац и садржину програма подршке из става 4. 
овог члана, као и образац извештаја из става 7. овог члана. 

 
Врсте директних плаћања 

 
Члан 14. 

 Директна плаћања обухватају:  
 1) премије; 
 2) подстицаје за производњу; 
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 3) регресе; . 
 4) кредитну подршку.  
 Премије су новчани износи који се исплаћују пољопривредним 
произвођачима за испоручене пољопривредне производе. 
 Подстицаји за производњу су новчани износи који се исплаћују по 
јединици мере за посејан усев, вишегодишњи засад, односно стоку 
одговарајуће врсте. 
 Регреси су новчани износи који се у одређеном проценту или 
апсолутном износу исплаћују за купљену количину инпута за пољопривредну 
производњу (гориво, ђубриво, семе и други репродуктивни материјал), услуге 
осигурања и трошкове складиштења у јавним складиштима. 
 Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним 
газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита. 

 
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. 
 Минимални износ премије за млеко је седам динара по литру млека. 
 ПРЕМИЈА ЗА МЛЕКО ОСТВАРУЈЕ СЕ У ИЗНОСУ ДО СЕДАМ ДИНАРА 
ПО ЛИТРУ МЛЕКА. 
 Министар ближе прописује услове, начин и образац захтева за 
остваривање права на премију за млеко. 

а) Подстицаји за биљну производњу 
 

Основни подстицаји 
 

Члан 18. 
 Основни подстицаји остварују се по површини биљне 

производње, и то у минималном износу од 6.000 динара по хектару У ИЗНОСУ 
ДО 6. 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 ха и то 
само за обрадиво пољопривредно земљиште. 
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 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. 
 

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, за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње, као и за трошкове складиштења 
у јавним складиштима. 

Регреси за гориво и/или ђубриво и/или семе исплаћују се у минималном 
укупном износу од 6.000 динара по хектару У ИЗНОСУ ДО 6.000 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 премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, 
расаднике и животиње исплаћују се у минималном укупном износу од 40% 
плаћене премије осигурања за пријављене површине под одговарајућом 
културом до највише 20 ха. 
 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. 

 
4. Кредитна подршка 

 
Члан 32. 

 Право на коришћење кредитне подршке има правно лице, предузетник и 
физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства 
које је уписано у Регистар. 
 Министар ближе прописује услове и начин остваривања права на 
кредитну подршку. 
 

Врсте подстицаја за мере руралног развоја 
 

Члан 34. 
 Подстицаји за мере руралног развоја обухватају подршку програмима 
који се односе на: 
 1) инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и 
достизање стандарда квалитета;  
 2) одрживи рурални развој; 
 3) унапређење руралне економије; 
 4) припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја. ; 
 5) ПОДСТИЦАЈИ  ЗА ПОДРШКУ САВЕТОДАВНИМ И СТРУЧНИМ 
ПОСЛОВИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ. 
 Подстицаји за подршку програмима који се односе на инвестиције у 
пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда 
квалитета су врста подстицаја који се спроводе у циљу унапређења тржишног 
пословања, достизања стандарда квалитета и унапређења конкурентности.  
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 Подстицаји за подршку програмима који се односе на одрживи рурални 
развој су врста подстицаја који се спроводе у циљу унапређења заштите 
животне средине. 
 Подстицаји за подршку програмима који се односе на унапређење 
руралне економије су врста подстицаја који се спроводе у циљу унапређења 
квалитета живота у руралним подручјима.  
 Подстицаји за подршку програмима који се односе на припрему и 
спровођење локалних стратегија руралног развоја су врста подстицаја који се 
спроводе у циљу омогућавања локалним учесницима руралног развоја да 
дугорочно побољшају потенцијале својих локалних средина кроз израду и 
подршку у спровођењу локалних стратегија руралног развоја. 
 ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПОДРШКУ САВЕТОДАВНИМ И СТРУЧНИМ 
ПОСЛОВИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ СУ ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПОДРШКУ 
СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПРАВНА ЛИЦА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОБАВЉАЊЕ САВЕТОДАВНИХ И СТРУЧНИХ ПОСЛОВА 
У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ. 
 Министар ближе прописује врсте подстицаја за мере руралног развоја, 
услове, начин остваривања права на подстицаје за мере руралног развоја и 
обрасце захтева, односно пријаве за остваривање права на подстицаје, као и 
максималне износе подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере. 
 

Минимални износ подстицаја за мере руралног развоја 
 

Члан 35. 
 Подстицаји за мере руралног развоја из члана 34. ТАЧ. 1) – 4) овог 
закона спроводе се као накнада дела трошкова у одређеном проценту од 
вредности поједине врсте мере. 
 Подстицаји за мере руралног развоја утврђују се у минималном износу 
од 30% укупне вредности поједине врсте мере., ОСИМ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ  ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И 
ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОДРШКУ 
ПРОГРАМИМА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗА УСЕВЕ, 
ПЛОДОВЕ, ВИШЕГОДИШЊЕ ЗАСАДЕ, РАСАДНИКЕ И ЖИВОТИЊЕ, КОЈИ СЕ 
ИСПЛАЋУЈУ У МИНИМАЛНОМ УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 40% ПЛАЋЕНЕ 
ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗА ПРИЈАВЉЕНЕ ПОВРШИНЕ ПОД 
ОДГОВАРАЈУЋОМ КУЛТУРОМ ДО НАЈВИШЕ 20 HA. 
 Изузетно од става 2. овог члана, подстицаји за мере руралног развоја из 
члана 34. став 1. тачка 1) овог закона утврђују се у минималном износу од 50% 
укупне вредности те мере, и то кориснику подстицаја који је овлашћени 
корисник ознаке географског порекла, односно географске ознаке порекла у 
складу са прописима којима се уређују ознаке географског порекла, односно 
географске ознаке порекла производа, као и кориснику подстицаја који има 
сертификовану органску биљну, односно сертификовану органску животињску 
производњу. 
 За подручја са отежаним условима рада у пољопривреди подстицаји за 
мере руралног развоја утврђују се у минималном износу од 45% укупне 
вредности поједине врсте мере.  
 Изузетно од става 4. овог члана, за подручја са отежаним условима рада 
у пољопривреди, подстицаји за мере руралног развоја из члана 34. став 1. 
тачка 1) овог закона утврђују се у минималном износу од 65% укупне вредности 
те мере, и то кориснику подстицаја који је овлашћени корисник ознаке 
географског порекла, односно географске ознаке порекла у складу са 
прописима којима се уређују ознаке географског порекла, односно географске 



- 16 - 

ознаке порекла производа, као и кориснику подстицаја који има сертификовану 
органску биљну, односно сертификовану органску животињску производњу. 
 

1. Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење 
конкурентности и достизање стандарда квалитета 

 
Члан 36. 

 Подстицаји програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди 
за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета обухватају 
подршку за: 
 1) инвестиције у пољопривредну производњу; 
 2) успостављање и јачање произвођачких група;  
 3) инвестиције у прераду пољопривредних производа и маркетинг.; 
 4) РЕГРЕСИ ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА ЗА УСЕВЕ, ПЛОДОВЕ, 
ВИШЕГОДИШЊЕ ЗАСАДЕ, РАСАДНИКЕ И ЖИВОТИЊЕ. 
 Право на подршку из става 1. тач. 1) и 3)  ТАЧ. 1), 3) И 4) овог члана има 
правно лице, предузетник и физичко лице - носилац комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства, који су уписани у Регистар. 
 Право на подршку из става 1. тачка 2) овог члана има правно лице 
регистровано у складу за законом којим се уређују удружења. 
 

5. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПОДРШКУ САВЕТОДАВНИМ И СТРУЧНИМ  
ПОСЛОВИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

 
ЧЛАН 40А 

ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦAЈА ИЗ ЧЛАНА 34. СТАВ 1. ТАЧКА 
5) ОВОГ ЗАКОНА ИМАЈУ ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК, ОДНОСНО 
ОРГАНИЗАЦИЈА, КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОБАВЉАЊЕ САВЕТОДАВНИХ И СТРУЧНИХ ПОСЛОВА 
У ПОЉОПРИВРЕДИ. 
 

1. Врсте посебних подстицаја 
 

Члан 41. 
 Посебни подстицаји обухватају: 
 1) подстицаје за маркетинг-информационе системе у пољопривреди; 
 2) подстицаје за успостављање, развој и функционисање система 
рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима; 
 3) подстицаје за подршку саветодавним и стручним пословима у 
пољопривреди; 
 4) подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања 
одгајивачких циљева у сточарству; 
 5) подстицаје за спровођење научноистраживачких, развојних и 
иновативних пројеката у пољопривреди; 
 6) подстицаје за производњу садног материјала и сертификацију и 
клонску селекцију. 
 Подстицаји за маркетинг-информационе системе у пољопривреди су 
плаћања за прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију података о 
кретањима цена одабраних пољопривредних производа. 
 Подстицаји за успостављање, развој и функционисање система 
рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима су плаћања за 
прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију дефинисаних рачуноводствених 
и економских података са одабраних пољопривредних газдинстава. 
 Подстицаји за подршку саветодавним и стручним пословима у 
пољопривреди су подстицаји за подршку спровођењу програма које обављају 
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правна лица и предузетници који испуњавају услове прописане законом којим 
се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области 
пољопривреде. 
 Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања 
одгајивачких циљева у сточарству су подстицаји за: контролу продуктивности 
приплодних и квалитетних приплодних домаћих животиња; одабирање и 
производњу приплодних и квалитетних приплодних домаћих животиња; 
одабирање и коришћење квалитетних мушких и женских приплодних домаћих 
животиња за производњу; испитивање преношења особина на потомство 
квалитетних приплодних домаћих животиња; контролисано размножавање 
домаћих животиња; вођење матичне евиденције домаћих животиња; 
производњу и увођење у производњу других раса и новонасталих раса и 
хибрида домаћих животиња; друге одгајивачке и зоотехничке мере. 
 Подстицаји за спровођење научноистраживачких, развојних и 
иновативних пројеката у пољопривреди су подстицаји за спровођење 
научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката и програма у области 
пољопривреде и руралног развоја. 
 Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску 
селекцију су плаћања за подизање матичних засада воћака, винове лозе и 
других биљних врста, као и за набавку опреме, техничких средстава, биљног 
материјала, одржање колекција и друго у циљу сертификације садног 
материјала и клонске селекције сорти воћака, винове лозе и других биљних 
сорти. 
 

2. Право на коришћење посебних подстицаја 
 

Члан 42. 
 Право на коришћење подстицаја за маркетинг-информационе системе у 
пољопривреди и подстицаја за успостављање, развој и функционисање 
система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима имају 
правна лица и предузетници, односно организације који испуњавају услове 
прописане законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних 
послова у пољопривреди. 
 Право на коришћење подстицаја за подршку саветодавним и стручним 
пословима у пољопривреди има правно лице и предузетник, односно 
организација, који испуњавају услове прописане законом којим се уређује 
обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди. 
 Право на коришћење подстицаја за мере за спровођење одгајивачких 
програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству има 
одгајивачка организација и организација са посебним овлашћењима која 
обавља послове у сточарству у складу са законом којим се уређује сточарство. 
 Право на коришћење подстицаја за спровођење научноистраживачких, 
развојних и иновативних пројеката у пољопривреди има физичко лице - 
носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник, 
под условом да су уписани у Регистар, као и научноистраживачка установа и 
правно лице које испуњава услове за обављање саветодавних и стручних 
послова у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и 
стручних послова у пољопривреди. 
 Право на коришћење подстицаја за производњу садног материјала и 
сертификацију и клонску селекцију има правно лице и предузетник који 
испуњава услове у складу са посебним прописима којима се уређује 
производња садног материјала, под условом да је уписано у Регистар. 
 Министар ближе прописује услове и начин остваривања права на 
посебне подстицаје. 
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VА КРЕДИТНА ПОДРШКА 
 

ЧЛАН 42А 
КРЕДИТНА ПОДРШКА ЈЕ ВРСТА ПОДСТИЦАЈА КОЈОМ СЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА ОМОГУЋАВА ОЛАКШАНИ ПРИСТУП 
КОРИШЋЕЊУ КРЕДИТА. 

ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ИМА ПРАВНО ЛИЦЕ, 
ПРЕДУЗЕТНИК И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - НОСИЛАЦ КОМЕРЦИЈАЛНОГ 
ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА КОЈЕ ЈЕ УПИСАНО У 
РЕГИСТАР. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРАВА НА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

ЧЛАН 17. 
 ЗАХТЕВИ, ОДНОСНО ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА 
КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА ПОДНЕТИ ДО ДАНА ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОВОГ 
ЗАКОНА РЕШАВАЋЕ СЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ СУ БИЛИ НА 
СНАЗИ У ВРЕМЕ ЊИХОВОГ ПОДНОШЕЊА. 

 
ЧЛАН 18. 

ИЗУЗЕТНО, У 2016. ГОДИНИ У ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
НА ПОДСТИЦАЈЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ УЗИМАЈУ СЕ 
ПОДАЦИ ИЗ РЕГИСТРА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ. 

 
ЧЛАН 19. 

 ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, А 
ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ.  
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРЕДЛОГA ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ И 

РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  

 

1. Овлашћени предлагач прописа - Влада 

Обрађивач - Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

2.  Назив прописа 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју  

Draft Law on amendment on the Law on Subsidies in Agriculture and Rural 
Development 

3. Усклађеност прописа с 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 с 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: 

Нормативна садржина Предлога закона о изменама и допунама Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју није у супротности са 
одредбама Споразума и Прелазног споразума. Наиме, чланом 38. Прелазног 
споразума (ССП члан 73. Конкуренција и остале економске одредбе), став 9. 
прописано је да се правила државне помоћи, које су предмет Предлога закона о 
изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју, неће односити на пољопривредне производе и производе рибарства. 

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума: 

Нема 

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума  

Нема 

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума:  

Нема 

д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније:  

Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније 
(НПАА), усвојен Закључком Владе 05 Брoj: 337-8355/2014 на седници oдржaнoj 
31. јула 2014. гoдинe, Глава III - Способност преузимања обавеза из чланства у 
ЕУ; Одељак 3.11. Пољопривреда и рурални развој, 3.11.1. Пољопривреда, 
3.11.1.1. Хоризонтална питања. 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
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а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју може се довести у везу са Уговором о 
функционисању Европске уније и то са главом III Пољопривреда и рибарство 
чл. 39. до 44., а са којима није у сагласности.  

Наиме, национално законодавство Републике Србије не подлеже 
правилима утврђеним за успостављање и функционисање политике подстицаја 
Заједничке пољопривредне политике ЕУ, из које су искључене државе 
нечланице, па тиме и Република Србија. 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима: 

Уредба (ЕУ) бр. 1307/2013 Европског парламента и Савета од 17. 
децембра 2013. године o утврђивању правила за директна плаћања 
пољопривредницима кроз шеме подршке у оквиру Заједничке пољопривредне 
политике и стaвљaњу вaн снaгe Урeдбe Савета (EЗ) бр. 637/2008 и Урeдбe 
Савета (EЗ) бр. 73/2009 (Regulation (EU) No 1307/2013 of the European 
Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct 
payments to farmers under support schemes within the framework of the common 
agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council 
Regulation (EC) No 73/2009); 

Уредба (ЕУ) бр. 1306/2013 Европског парламента и Савета од 17. 
децембра 2013. год. o финансирању, управљању и контроли Заједничке 
пољопривредне политике и стaвљaњу вaн снaгe урeдби Савета (EЕЗ) бр. 
352/78, (ЕЗ) бр. 165/94, (ЕЗ) бр. 2799/98, (EЗ) бр. 814/2000, (EЗ) бр. 1290/2005 и 
(EЗ) бр. 485/2008 (Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and 
of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of 
the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, 
(EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) 
No 485/2008); 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са 
њима 

Нема  

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност са 
прописима Европске уније 

Делимична усклађеност Закона о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју са секундарним изворима права ЕУ последица је недовољно 
развијених потребних механизама за имплементацију мера пољопривредне 
политике и политике руралног развоја, садржаних у Закону о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, као и непостојања пратећих прописа који 
регулишу ову област. Унапређење ових механизама, доношење прописа, као и 
унапређење пратећих административних капацитета, допринеће вишем степену 
усклађености Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју са 
легислативом ЕУ у овој области. Предложене измене у Предлогу закона о 
изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју не нарушавају достигнуту делимичну усклађеност са правом ЕУ. 

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа 
са прописима Европске уније. 
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До приступања Републике Србије Европској унији, уз поштовање 
евентуалних транзиционих периода, који ће бити предмет преговора Републике 
Србије са ЕУ у области Поглавља 11 – Пољопривреда и рурални развој. 

5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, 
потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно 
попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно 
попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби 
секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши примена или 
спровођење неког захтева који произилази из одредбе секундарног извора 
права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке процене утицаја биће 
спроведена обавеза из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос 
те одредбе директиве) 

-  

6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 
на српски језик? 

Не. 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?  

Не. 

8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 

У изради Предлога закона о изменама и допунама Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју нису учествовали 
консултанти. 

 

 


