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, 142/14 и 103/15), члан 10. мења се и гласи:
„Члан 10.
Корисник подстицаја дужан је да:
1) се придржава прописа којима се уређују стандарди квалитета
животне средине, заштита јавног здравља, заштита здравља животиња и
биљака, заштита добробити животиња и заштита пољопривредног земљишта;
2) поступа на начин и под условима предвиђеним посебним прописом
који ближе уређује поједине врсте подстицаја;
3) даје тачне податке и документацију за остваривање права на
подстицаје;
4) наменски користи подстицајна средства као и да наменски користи,
не отуђи и не омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја, у року
одређеном у складу са посебним прописом;
5) чува документацију која се односи на остваривање права на
подстицаје најмање пет година од дана њихове наплате;
6) врати исплаћена новчана средства ако се не придржава обавеза из
тач. 2) – 4) овог члана;
7) врати неосновано исплаћена средства услед административне
грешке;
8) врати вишак новчаних средстава у складу са чланом 33. овог закона.
Корисник подстицаја дужан је да врати новчана средства из става 1. тач.
6) - 8) овог члана најкасније у року од 30 дана од дана правоснажности решења
којим се утврђује обавеза корисника подстицаја да изврши повраћај новчаних
средстава.
Корисник подстицаја дужан је да плати затезну камату почев од дана
исплате подстицаја у случају непридржавања обавезе из става 1. тач. 2) - 4)
овог члана, односно почев од дана истека рока из става 2. овог члана у случају
из става 1. тач. 7) и 8) овог члана.
Уколико корисник подстицаја не врати новчана средства из става 1. тач.
6) - 8) овог члана најкасније у року од 30 дана од дана правоснажности решења
којим се утврђује обавеза корисника подстицаја да изврши повраћај новчаних
средстава, министарство има право да изврши умањење наредних исплата
према кориснику до износа утврђеног решењем из става 2. овог члана
увећаног за затезну камату у складу са ставом 3. овог члана.”.
Члан 2.
У члану 17. тачка 2) мења се и гласи:
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„2) подстицаји у сточарству, и то за:
(1) квалитетне приплодне млечне краве,
(2) квалитетне приплодне товне краве и биковe (у даљем тексту:
квалитетне приплодне товне краве),
(3) краве за узгој телади за тов,
(4) краве дојиље,
(5) квалитетне приплодне овце и овновe, козе и јарчевe (у даљем
тексту: квалитетне приплодне овце и козе),
(6) квалитетне приплодне крмаче и нерастовe (у даљем тексту:
квалитетне приплодне крмаче),
(7) тов јунади,
(8) тов јагњади,
(9) тов јаради,
(10)

тов свиња,

(11)

кошнице пчела,

(12)

родитељске кокошке тешког типа,

(13)

родитељске кокошке лаког типа,

(14)

родитељске ћурке,

(15)

квалитетне приплодне матице риба шарана,

(16)

квалитетне приплодне матице риба пастрмке,

(17)

производњу конзумне рибе.”.
Члан 3.

У члану 20. став 1. тачка 5) речи: „подтач. (12), (13) и (14)” замењују се
речима: „подтач. (15), (16) и (17)”.
Став 2. мења се и гласи:
„Лице из става 1. овог члана за коришћење подстицаја у сточарству за
квалитетна приплодна грла из члана 17. тачка 2) подтач. (1), (2), (5), (6), (12),
(13), (14), (15) и (16) овог закона поред услова из става 1. овог члана мора да
испуни услов да су та грла пријављена на његовом пољопривредном
газдинству под контролом правних лица овлашћених за послове селекције –
одгајивачке организације, у складу са законом којим се уређује сточарство.”.
Члан 4.
После члана 21а додаје се назив члана и члан 21б, који гласе:
„Краве за узгој телади за тов
Члан 21б
Подстицаји за краве за узгој телади за тов утврђују се у минималном
износу од 5.000 динара по грлу.
Подстицаји из става 1. овог члана остварују се по крави која припада
стаду за узгој телади, осим за краве из члана 17. тачка 2) подтач. (1), (2) и (4)
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овог закона и аутохтоне расе крава за које се остварују подстицаји у складу са
овим законом.”.
Члан 5.
У члану 22. став 3. мења се и гласи:
„Лице из члана 20. став 1. овог закона које је остварило подстицаје из
става 1. овог члана не може да остварује право на подстицаје за премију за
млеко произведено од грла за које је остварило подстицаје за краве дојиље.”.
Члан 6.
У члану 25. став 2. мења се и гласи:
„Подстицаји из става 1. овог члана остварују се ако је товно грло
намењено за производњу меса провело у власништву лица из члана 20. став 1.
овог закона најмање 120 дана, након чега је предато кланици или је намењено
извозу.”.
Члан 7.
Назив одељка изнад члана 33. и члан 33. мењају се и гласе:
„4. Умањење исплата директних плаћања
Члан 33.
Корисник подстицаја по основу директних плаћања за једну календарску
годину може остварити укупан износ од 10.000.000 динара, који се не умањује.
Ако износ средстава из става 1. овог члана прелази 10.000.000 динара, а
мањи је од 20.000.000 динара, врши се умањење исплате износа који прелази
10.000.000 динара за 10%.
Ако износ средстава из става 1. овог члана прелази 20.000.000 динара,
врши се умањење исплате износа који прелази 20.000.000 динара за 20%.
Директор Управе доноси решење о умањењу исплата директних
плаћања у складу са ст. 2. и 3. овог члана.
Ако је кориснику подстицаја по основу директних плаћања за једну
календарску годину исплаћено више од износа добијеног обрачуном из ст. 2. и
3. овог члана, вишак средстава се умањује од исплате директних плаћања за
наредну календарску годину, а ако то није могуће или није довољно, корисник
подстицаја је дужан да врати вишак новчаних средстава у року од 60 дана од
дана пријема решења из става 4. овог члана.”.
Члан 8.
Члан 34. мења се и гласи:
„Члан 34.
Подстицаји за мере руралног развоја обухватају подршку програмима
који се односе на:
1) унапређење конкурентности;
2) очување и унапређење животне средине и природних ресурса;
3) диверсификацију
руралним подручјима;

дохотка

и

унапређење

квалитета

живота

у
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4) припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја;
5) унапређење система креирања и преноса знања.
Подстицаји из става 1. тачка 1) овог члана су врста подстицаја који се
спроводе у циљу унапређења тржишног пословања, достизања стандарда
квалитета и унапређења конкурентности пољопривредног газдинства.
Подстицаји из става 1. тачка 2) овог члана су врста подстицаја који се
спроводе у циљу очувања и унапређења животне средине и природних
ресурса.
Подстицаји из става 1. тачка 3) овог члана су врста подстицаја који се
спроводе у циљу диверсификације прихода и унапређења квалитета живота у
руралним подручјима.
Подстицаји из става 1. тачка 4) овог члана 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 на одређеној
територији.
Подстицаји из става 1. тачка 5) овог члана су врста подстицаја који се
спроводе у циљу развоја техничко - технолошких, примењених, развојних и
иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, као и у циљу
подршке пружању савета пољопривредним произвођачима, удружењима,
задругама и другим правним лицима у пољопривреди.
Министар ближе прописује врсте подстицаја за мере руралног развоја,
услове, начин остваривања права на подстицаје за мере руралног развоја,
обрасце захтева, односно пријаве за остваривање права на подстицаје, као и
максималне износе подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.”.
Члан 9.
Члан 35. мења се и гласи:
„Члан 35.
Подстицаји за мере руралног развоја спроводе се као накнада дела
трошкова у одређеном проценту од вредности поједине врсте мере и утврђују
се у минималном износу од 30% укупне вредности поједине врсте мере,
односно 45% за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.
Изузетно од става 1. овог члана подстицаји за мере руралног развоја из
члана 34. став 1. тачка 2) овог закона који се односе на животињске генетичке
ресурсе и подршку агроеколошким мерама, доброј пољопривредној пракси и
другим политикама заштите и очувања животне средине утврђују се по
јединици мере.”.
Члан 10.
Назив одељка изнад члана 36. и члан 36. мењају се и гласе:
„1. Подстицаји за унапређење конкурентности
Члан 36.
Подстицаји за подршку програмима који се односе на унапређење
конкурентности обухватају подстицаје за:
1) инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства;
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2) успостављање и јачање удружења у области пољопривреде;
3) инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених
производа и производа рибарства;
4) управљање ризицима.
Право на подстицаје из става 1. 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 подстицаје из става 1. тачка 2) овог члана има правно лице
регистровано у складу са законом којим се уређују удружења.”.
Члан 11.
Назив одељка изнад члана 37. и члан 37. мењају се и гласе:
„2. Подстицаји за очување и унапређење животне средине и
природних ресурса
Члан 37.
Подстицаји за подршку програмима који се односе на очување и
унапређење животне средине и природних ресурса обухватају подстицаје за:
1) одрживо коришћење пољопривредног земљишта;
2) одрживо коришћење шумских ресурса;
3) органску производњу;
4) очување биљних и животињских генетичких ресурса;
5) очување пољопривредних и осталих подручја високе природне
вредности;
6) подршку агроеколошким мерама, доброј пољопривредној пракси и
другим политикама заштите и очувања животне средине.
Право на подстицаје из става 1. овог члана има правно лице,
предузетник и физичко лице - носилац комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства, који су уписани у Регистар.”.
Члан 12.
Члан 38. мења се и гласи:
„Члан 38.
Подстицаји за органску биљну производњу обухватају плаћања за
подстицаје за биљну производњу и регресе за гориво и/или ђубриво и/или семе,
који се остварују за површине под органском биљном производњом, и то у
износима увећаним за минимално 40% у односу на износе подстицаја за биљну
производњу и регреса за гориво и/или ђубриво и/или семе.
Ако је остварено право на подстицаје за органску биљну производњу не
може се остварити право на директна плаћања за исте површине и за исту
меру.
Подстицаји за органску сточарску производњу обухватају плаћања за
премију за млеко и подстицаје у сточарству из члана 17. тачка 2) овог закона и
то у износима увећаним за минимално 40%.

6
Ако је остварено право на подстицаје за органску сточарску производњу
не може се остварити право на директна плаћања за исто грло и за исту меру.
Право на подстицаје за органску производњу има правно лице,
предузетник и физичко лице - носилац комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства, који су уписани у Регистар, под условом да има
производњу која се налази у периоду конверзије, или у поступку издавања
сертификата након завршеног периода конверзије или има сертификовану
органску биљну односно сточарску производњу, или су обухваћени групном
сертификацијом у складу са прописима којима се уређује органска
производња.”.
Члан 13.
Назив одељка изнад члана 39. и члан 39. мењају се и гласе:
„3. Подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење
квалитета живота у руралним подручјима
Члан 39.
Подстицаји за подршку програмима који се односе на диверсификацију
дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима обухватају
подршку за:
1) инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре;
2) унапређење економских
непољопривредним активностима;

активности

на

селу

кроз

подршку

3) подршку младима у руралним подручјима;
4) спровођење активности у циљу подизања конкурентности у смислу
додавања вредности кроз прераду, као и на увођење и сертификацију система
квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског
порекла на газдинствима.
Право на коришћење подстицаја из става 1. тачка 1) овог члана има
јединица локалне самоуправе.
Право на коришћење подстицаја из става 1. тач. 2), 3) и 4) овог члана
има правно лице, предузетник и физичко лице - носилац породичног
пољопривредног газдинства, који су уписани у Регистар, као и правно лице
регистровано у складу са законом којим се уређују удружења.”.
Члан 14.
Назив одељка изнад члана 40а и члан 40а мењају се и гласе:
„5. Подстицаји за унапређење система креирања и преноса
знања
Члан 40а
Подстицаји за подршку унапређењу система креирања и преноса знања
обухватају подршку за:
1) развој техничко - технолошких, примењених, развојних и иновативних
пројеката у пољопривреди и руралном развоју;
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2) подршку пружању савета и
произвођачима, удружењима, задругама
пољопривреди.

информација пољопривредним
и другим правним лицима у

Право на коришћење подстицаја из става 1. тачка 1) овог члана има
правно лице уписано у Регистар научноистраживачких организација,
истраживачко развојни центар, иновациони центар уписан у Регистар
иновационих делатности у складу са законом којим се уређује иновациона
делатност, акредитовани факултет, предузетник и правно лице који испуњава
услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и
правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних
саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује
обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.
Право на коришћење подстицаја из става 1. тачка 2) овог члана има
предузетник и правно лице које испуњава услове за обављање саветодавних и
стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и
усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача,
у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних
послова у пољопривреди.”.
Члан 15.
У члану 41. став 1. тачка 5) мења се и гласи:
„5) подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном
развоју;”.
Ст. 5. и 6. мењају се и гласе:
„Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном
развоју су плаћања која се одобравају за организовање, односно учешће на
научно-стручним скуповима, семинарима, радионицама, предавањима,
привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама из 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, производњу садног материјала, као и за набавку опреме,
техничких средстава, биљног материјала, одржање колекција и друго у циљу
производње и сертификације садног материјала и клонске селекције сорти
воћака, винове лозе и других биљних сорти.”.
Члан 16.
У члану 42. став 1. мења се и гласи:
„Право на коришћење подстицаја за маркетинг-информационе системе у
пољопривреди и подстицаја за успостављање, развој и функционисање
система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима имају
предузетник и правно лице које испуњава услове за обављање саветодавних и
стручних послова у пољопривреди, као и научноистраживачка организација и
акредитован факултет.”.
Став 3. мења се и гласи:
„Право на коришћење подстицаја за спровођење промотивних
активности у пољопривреди и руралном развоју има физичко лице - носилац
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник и правно
лице, под условом да су уписани у Регистар, правно лице регистровано у
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складу са законом којим се уређују удружења, јединица локалне самоуправе,
образовна и научноистраживачка установа.”.
Члан 17.
У члану 49. став 1. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 500.000 до 3.000.000 динара казниће се за
привредни преступ правно лице ако ненаменски користи средства подстицаја,
отуђи и омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја, у року
одређеном у складу са посебним прописом (члан 10. став 1. тачка 4).”.
Члан 18.
У члану 50. став 1. тачка 1) мења се и гласи:
„1) поступи супротно одредби члана 10. став 1. тачка 5) овог закона;”.
Тачка 3) брише се.
Члан 19.
У члану 51. тач. 1) и 2) мењају се и гласе:
„1) ненаменски користи средства подстицаја, отуђи и омогући другом
лицу коришћење предмета подстицаја, у року одређеном у складу са посебним
прописом (члан 10. став 1. тачка 4);
2) поступи супротно одредби члана 10. став 1. тачка 5) овог закона;”.
Тачка 4) брише се.
Члан 20.
У члану 52. тач. 1) и 2) мењају се и гласе:
„1) ненаменски користи средства подстицаја, отуђи и омогући другом
лицу коришћење предмета подстицаја, у року одређеном у складу са посебним
прописом (члан 10. став 1. тачка 4);
2) поступи супротно одредби члана 10. став 1. тачка 5) овог закона;”.
Тачка 3) брише се.
Члан 21.
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.
Изузетно, у 2017. и 2018. години својство некомерцијалног
пољопривредног газдинства утврђује се приликом регистрације, односно
приликом промене података у Регистру.
Члан 22.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2017.
године.

