
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

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: 

„2) подстицаји у сточарству, и то за: 
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(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) 
овог закона и аутохтоне расе крава за које се остварују подстицаји у складу са 
овим законом.” 
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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 185 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 дохотка и унапређење квалитета живота у 
руралним подручјима; 

4) припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја; 

5) унапређење система креирања и преноса знања. 
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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; 

2) успостављање и јачање удружења у области пољопривреде;   
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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%.  

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. 
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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 активности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима; 

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; 

2) подршку пружању савета и информација пољопривредним 
произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у 
пољопривреди. 
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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 
складу са законом којим се уређују удружења, јединица локалне самоуправе, 
образовна и научноистраживачка установа.” 



8 

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. 

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. 



9 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
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 
 

 Усвајањем Предлога Закона о изменама и допунама Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, између осталог, створиће се 
услови за усмеравање подстицаја у области директних плаћања за сточарску 
производњу на шири круг корисника, с обзиром да предложени акт укључује 
нове категорије корисника кроз измену постојећих и успостављање нових шема 
подршке у оквиру директних плаћања – подстицаја у сточарској производњи, и 
то подстицаја за краве за узгој телади за тов. 

 У области подстицаја за мере руралног развоја успоставља се 
нова класификација мера, која представља корак напред у хармонизацији са 
мерама другог стуба Заједничке пољопривредне политике. У том смислу, 
подстицаји за мере руралног развоја у Предлогу Закона односе се на: 
унапређење конкурентности; очување и унапређење животне средине и 
природних ресурса; диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота 
руралних подручја; припрему и спровођење локалних стратегија руралног 
развоја; и унапређење система креирања и преноса знања. 

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

Чланом 1. Предлога закона о изменама и допунама Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  мења се члан 10. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на начин да се прецизирају 
дужности корисника подстицаја и прецизирају одредбе које се односе на 
враћање новчаних средстава, плаћање затезне камате и умањење наредних 
исплата према кориснику подстицаја. 
 Чланом 2. Предлога закона врши се измена у члану 17. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, тако што се подстицаји у 
сточарству проширују и на квалитетне товне бикове, краве за узгој телади за 
тов, квалитетне приплодне овнове и јарчеве и квалитетне приплодне 
нерастове.  
 Чланом 3. Предлога закона врши се техничко усаглашавање 
одредаба члана 20. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
са изменама у члану 17. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју. 
 Чланом 4. Предлога закона врши се допуна Закона о подстицајима 
у пољопривреди и руралном развоју, тако што се после члана 21а додаје члан 
21б, којим се прописују подстицаји за краве за узгој телади. 
 Чланом 5. Предлога закона врши се измена члана 22. став 3. 
Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, тако што се 
прописује да лице које је остварило подстицаје за краве дојиље не може да 
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остварује право на подстицаје за премију за млеко произведено од грла за које 
је остварило подстицаје за краве дојиље. 
 Чланом 6. Предлога закона врши се измена члана 25. став 2. 
Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, тако што се 
прописује да се подстицаји за тов јунади остварују се ако је товно грло 
намењено за производњу меса провело у власништву лица које има право на 
коришћење ове врсте подстицаја подстицаја најмање 185 дана, након чега је 
предато кланици или је намењено извозу. 
 Чланом 7. Предлога закона врши се измена члана 33. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, који се односи на умањење 
исплате директних плаћања, тако што се прописује да се умањење у 
прописаним границама врши само за износе који прелазе прописане лимите, и 
то на основу решења директора Управе. Такође се прописује да  ако је 
кориснику подстицаја по основу директних плаћања за једну календарску 
годину исплаћено више од износа добијеног обрачуном, 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. 

 Чланом 8. Предлога закона врши се измена члана 34. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, којим се прописују врсте 
подстицаја за мере руралног развоја, и то: унапређење конкурентности, 
очување и унапређење животне средине и природних ресурса,  
диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним 
подручјима, припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја и 
унапређење система креирања и преноса знања. 

 Чланом 9. Предлога закона врши се измена члана 35. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, тако што се прописује да се 
подстицаји за мере руралног развоја спроводе 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, осим 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. 

Чланом 10. Предлога закона врши се измена члана 36. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, тако што се прописује да 
подстицаји за унапређење конкурентности обухватају подстицаје за: 
инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства; успостављање и 
јачање удружења у области пољопривреде;  инвестиције у прераду и маркетинг 
пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства; 
управљање ризицима. Такође се прописује која лица имају право на коришћење 
тих подстицаја. 

Чланом 11. Предлога закона врши се измена члана 37. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, тако што се прописује да 
подстицаји за подршку програмима који се односе на очување и унапређење 
животне средине и природних ресурса обухватају подстицаје за одрживо 
коришћење пољопривредног земљишта; органску производњу; одрживо 
коришћење шумских ресурса; очување биљних и животињских генетичких 
ресурса; очување пољопривредних и осталих подручја високе природне 
вредности; подршку агроеколошким мерама, доброј пољопривредној пракси и 
другим политикама заштите и очувања животне средине. Такође се прописује и 
која лица имају право на коришћење наведених подстицаја. 

Чланом 12. Предлога закона врши се измена члана 38. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, који се односи на органску 
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производњу, тако што се прецизније уређује коришћење подстицаја за органску 
биљну и животињску производњу. 

Чланом 13. Предлога закона врши се измена члана 39. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, тако што се прописује да 
Подстицаји за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка 
и унапређење квалитета живота руралних подручја обухватају подршку за 
инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре; унапређење 
економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима; 
подршку младима у руралним подручјима и спровођење активности за 
подизање конкурентности. Такође су прописани и корисници за наведене врсте 
подстицаја. 

Чланом 14. Предлога закона мења се члан 40а Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју тако што се прописује да 
подстицаји за подршку унапређењу система креирања и преноса знања 
обухватају подрушку за: развој техничко - технолошких, примењених, развојних 
и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју; подршку 
пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, 
задругама и другим правним лицима у пољопривреди. Такође се прописује и 
која лица имају право на коришћење тих подстицаја. 

Чл.15. и 16. Предлога закона мењају се чл. 41. и 42. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју који се односе на врсте 
посебних подстицаја и право на коришћење тих подстицаја. 

Чл. 17-20. Предлога закона мењају се казнене одредбе Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју. 

Чланом 21. Предлога закона прописано је да ће се захтеви, 
односно пријаве за утврђивање права на коришћење подстицаја поднети до 
дана почетка примене овог закона решавати у складу са прописима који су били 
на снази у време њиховог подношења. 
 

IV.  ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 
За спровођење овог закона у 2016. години није потребно 

обезбедити додатна средства у буџету Републике Србије из разлога што је 
прописано да се овај закон примењује од 1. јануарa 2017. године. 

Средства за спровођење овог закона у 2016. години обезбеђена су 
Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, 
број 103/15), и то:  

- у Разделу 23, Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, Глава 23.1 Фонд за подстицање развоја пољопривредне производње у 
Републици, Програм 0103 Подстицаји у пољопривредној производњи и 
руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, 
Програмска активност/пројекат 0005 Кредитна подршка у пољопривреди, 
Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 800.000.000 
динара; 

- у Разделу 23, Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, Глава 23.10 Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 Подстицаји у 
пољопривредној производњи и руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, 
шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0001 Директна 
плаћања, Eкономска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 20.430.670.000 
динара. 

- у Разделу 23, Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, Глава 23.10 Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 Подстицаји у 
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пољопривредној производњи и руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, 
шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0002 Мере руралног 
развоја, Eкономска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама утврђена су укупна средства у износу од 
2.896.950.000 динара. 

- у Разделу 23, Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, Глава 23.10 Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 Подстицаји у 
пољопривредној производњи и руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, 
шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0006 Посебни 
подстицаји, Eкономска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 233.000.000 
динара. 

- у Разделу 23, Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, Глава 23.10 Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 Подстицаји у 
пољопривредној производњи и руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, 
шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4002 Подршка 
приватном сектору за воће, јагодичасто и бобичасто воће у јужној Србији, 
Eкономска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама утврђена су укупна средства у износу од 
110.001.000 динара. 

Средства за 2017. и 2018. годину биће обезбеђена у оквиру лимита 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине опредељених од 
стране Министарства финансија. Средства за све нове мере предвиђене 
Предлогом закона у 2017. и 2018. године обезбедиће се у оквиру лимита 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине опредељених од 
стране Министарства финансија. 

 
 V.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 

 Предлог Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју потребно је усвојити по хитном поступку због 
потребе благовременог дефинисања аграрне политике у наредној буџетској 
години, али и у наредном дугорочном периоду. С обзиром да планирање 
пољопривредне производње за наредни производни циклус од стране 
пољопривредних произвођача почиње већ крајем јануара, од изузетне је 
важности да Закон и пратећа подзаконска регулатива благовремено и у 
потпуности ступе на снагу до почетка 2017. године и омогуће дефинисање мере 
аграрне политике, које ће се спроводити у наредном периоду. На тај начин 
створиће се услови за предвидивост арграрне политике, односно, 
пољопривредни произвођачи, као непосредни корисници буџетских средстава 
по основу мера аграрне политике, благовремено ће бити упознати са 
планираним мерама аграрне политике, како би, сходно томе, могли да 
планирају производњу за наредни производни циклус и у складу са тим, доносе 
производне одлуке. 
 

 Због сезонског карактера пољопривредне производње од изузетне је 
важности да законска регулатива, која се односи на подстицаје у пољопривреди 
и руралном развоју буде дефинисана правовремено, с обзиром да поједине 
мере аграрне политике, дефинисане овим Законом, позитиван ефекат на 
пољопривредну производњу могу да остваре једино применом на самом 
почетку производног циклуса. Одлагањем законске регулативе створила би се 
ситуација да се смање ефекти подршке пољопривредној производњи у 
наредном производном циклусу. 
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 
1. Који проблем се решава законом?  

 
 Усвајањем Предлога закона о изменама и допунама Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, између осталог, створиће се 
услови за усмеравање подстицаја у области директних плаћања за сточарску 
производњу на шири круг корисника, с обзиром да предложени акт укључује 
нове категорије корисника кроз измену постојећих и успостављање нових шема 
подршке у оквиру директних плаћања – подстицаја у сточарској производњи, и 
то подстицаја за краве за узгој телади. 

 У области подстицаја за мере руралног развоја успоставља се нова 
класификација мера, која представља корак напред у хармонизацији са мерама 
другог стуба Заједничке пољопривредне политике. У том смислу, подстицаји за 
мере руралног развоја у Предлогу закона односе се на: унапређење 
конкурентности; очување и унапређење животне средине и природних ресурса; 
диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота руралних подручја; 
припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја; унапређење 
система креирања и преноса знања. 

 Основни проблем у области подстицаја за мере руралног развоја 
огледа се у неусаглашености мера прописаних Законом о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју са мерама руралног развоја предвиђених ЕУ 
регулативама и ИПАРД програмом, који је Влада усвојила 20. јануара 2015. 
године. Усаглашавањем наведених мера омогућава се  избегавање и контрола 
двоструког финансирања наведених мера из више различитих извора 
финансирања, што представља један од основних затхева Европске Комисије 
када су у питању подстицаји за мере руралног развоја и спровођење ИПАРД 
програма. Законом о изменама и допунама Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју омогућава се да право на одређене 
подстицаје остварују физичка лица, као и правна лица и предузетници и то из 
националног буџета, буџета јединица локалне самоуправе, као и из 
претприступних фондова ЕУ намењених пољопривреди и руралном развоју 
кроз ИПАРД програм. 

 
2. Који циљеви треба да се постигну доношењем закона? 

 

Изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју постиже се боља дистрибуција пољопривредног буџета кроз 
мере аграрне политике, 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 Србије процесима интеграција у 
Европску унију и Светску трговинску организацију. 

Предложене измене у складу су са циљем унапређења сточног 
фонда и сточарске производње уопште, с обзиром да се уводе нове мере у 



14 

оквиру подстицаја у сточарству, и то подстицаји за овце и козе и подстицаји за 
краве за узгој телади. 

Изменама Закона постиже се и боља класификација мера руралног 
развоја, која је еквивалентна класификацији мера у овој области у оквиру 
Заједничке пољопривредне политике ЕУ. 

 Циљеви пољопривредне политике детаљно су постављени у Стратегији 
пољопривреде и руралног развоја у Републици Србији за период 2014-2024. 
године са пратећим индикаторима и динамиком њихове реализације. 

 Стратегија пољопривреде и руралног развоја у Републици Србији за 
период од 2014-2024. године је основни стратешки документ на коме се базира 
пољопривредна политика и политика руралног развоја и који садржи основне 
правце развоја и циљеве у одређеном временском периоду. 

 Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју представља имплементациони пропис на основу којег се 
стратегијом дефинисани циљеви реализују. 

 

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

 
С обзиром да Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном 

развоју прописује врсте подстицаја, као и услове за остваривање права на 
подстицаје, предложене измене у условима за остваривање права на 
подстицаје, као и врстама подстицаја, могу се реализовати једино изменом 
законског акта, којим су подстицаји регулисани.  

Када је реч о нивоу подстицаја, обим средстава, врсте и 
максималне износе по врсти подстицаја, прописује Влада Републике Србије за 
сваку буџетску годину, тако да је остављена могућност за евентуално повећање 
износа подстицаја у будућем периоду на годишњем нивоу, а у складу са 
буџетском расподелом средстава за подстицаје у пољопривреди и руралном 
развоју. 

4. Зашто је доношење закона најбоље решење датог 
проблема? 

 
Изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју дефинисане врсте подстицаја су додатно диверсификоване и 
класификоване, тако да се предложеним изменама ствара могућност да се 
поједине мере постепено прилагођавају захтевима Заједничке пољопривредне 
политике ЕУ, што је циљ преговора о приступању ЕУ у оквиру Поглавља 11 – 
Пољопривреда и рурални развој.  
 

5. На кога ће и како утицати решења предложена у закону? 
 

Уопштено посматрано, наведене измене и допуне Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју утичу на све кориснике 
права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју, тј. пре свега на 
регистрована пољопривредна газдинства, као и на остале субјекте, које према 
наведеном закону остварују права на подстицаје.  

С обзиром да се предложеним изменама уводе нове мере подршке 
сточарској производњи, очекује се повећано интересовање за коришћење 
подстицаја код примарних произвођача који се баве говедарством. 
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Решења предложена Законом о изменама и допунама Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју утицаће на субјекте 
регулације (произвођаче који се баве ратарством, произвођаче који се баве 
повртарством, произвођаче који се баве воћарством, произвођаче који се баве 
сточарством, произвођаче који се баве живинарством, произвођаче који се баве 
рибарством, произвођаче који се баве органском производњом биљака, 
произвођаче који се баве органском производњом животиња и остале субјекте 
регулације) на начин да ће се повећати њихова конкурентност и достизање 
стандарда.  

 
6. Који су трошкови које ће примена закона 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, ван средстава предвиђених редовним годишњим циклусом буџетског 
финансирања. 

Решења садржана у овом закону реализоваће се кроз досадашњи 
механизам финансирања пољопривредне политике Републике Србије, тј. кроз 
буџетска средства расподељена законом којим се уређује буџет Републике 
Србије за сваку буџетску годину. 

 
7. Да ли позитивни ефекти закона оправдавају трошкове 

његове примене? 

 
Да. 
 

Досадашња примена овог закона пружа могућност јасне процене 
одговарајућег нивоа финансијских средстава, кроз јасно регулисање и 
дефинисање  врсте подстицаја, права и начина коришћења подстицаја, што 
доприноси предвидивости и транспарентности коришћења система подстицаја 
у пољопривреди, а на шта неће утицати предложене измене. 

 
8. Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката 

на тржишту и тржишну конкуренцију? 

 
С обзиром да предложене измене уводе нове мере подстицаја у 

области сточарске производње, очекује се повећање броја потенцијалних 
корисника мера, и то одгајивача крава, оваца и коза.  

Такође, кроз диверсификацију мера руралног развоја, проширује се 
спектар потенцијалних корисника мера овог типа. 

 

9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу 
своје ставове о закону? 

 
Неке од предложених измена и допуна Закона представљају облик 

усвајања сугестија примарних пољопривредних произвођача, који постоји већ 
дуже време, а који се односи на унапређење подршке сточарској производњи, 
као и унапређење подстицаја намењених инвестицијама. 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине 
континуирано води дијалог са пољопривредним произвођачима непосредно и 
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преко пољопривредних стручних служби које обављају саветодавне и стручне 
послове у пољопривреди и пружају помоћ на терену пољопривредним 
произвођачима у циљу приближавања мера пољопривредне политике 
корисницима средстава. На основу пренетих сугестија издвојила су се поједина 
питања која су од нарочитог значаја за пољопривреднике, као што је 
проширење категорија корисника подстицаја у области сточарства. 

О Предлогу закона о изменама и допунама Закона о подстицајима 
у пољопривреди и руралном развоју није спроведена јавна расправа из разлога 
што се овим Предлогом закона битније не  мењају  решења из Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном, већ се само врши додатно 
прецизирање и усаглашавање већ постојећих решења, чиме су се стекли се 
услови прописани пословником Владе да се о Предлогу закона не спроводи 
јавна расправа. 

 

10. Које ће мере током примене закона бити предузете да би се 
остварили циљеви доношења закона? 

 
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

дефинише буџет надлежног министарства на нивоу од 5% буџета Републике 
Србије, чијим одржавањем на том нивоу се обезбеђује несметана реализација 
пољопривредне политике и политике руралног развоја, садржаних у 
предметном 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА 
ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 
Члан 10. 

 Корисник подстицаја дужан је да наменски користи средства подстицаја. 
 Корисник подстицаја дужан је да 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. 
 Корисник подстицаја дужан је да врати износ средстава који је примио на 
основу нетачно приказаних података или који је ненаменски користио, увећан за 
износ затезне камате, најкасније у року од 30 дана од дана правоснажности 
решења директора Управе којим се утврђује обавеза корисника подстицаја да 
изврши повраћај новчаних средстава. 
 Ако корисник подстицаја ненамерним чињењем, односно пропуштањем 
не поступи у складу са ставом 3. овог члана у току календарске године, 
директор Управе доноси решење о смањењу износа укупних подстицаја 
додељених у календарској години у проценту који је сразмеран степену 
одговорности. 
 Ако корисник подстицаја намерним чињењем, односно пропуштањем не 
поступи у складу са ставом 3. овог члана у току календарске године, директор 
Управе доноси решење о смањењу износа укупних подстицаја додељених у 
календарској години које не може бити мање од 20%, односно о ограничењу 
права коришћења једне или више врста подстицаја, за једну или више 
календарских година. 
 Директор Управе доноси решење из ст. 3, 4. и 5. овог члана на основу 
записника пољопривредног инспектора и извештаја других надлежних органа. 
Корисник подстицаја дужан је да чува документацију која се односи на 
остваривање права на подстицаје најмање пет година од дана њихове наплате. 

 
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; 
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 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 17. 

 Подстицаји за производњу могу бити: 
 1) подстицаји за биљну производњу, и то: 

  (1) основни подстицаји, 
  (2) производно везани подстицаји; 

 2) подстицаји у сточарству, и то за: 
  (1) квалитетне приплодне млечене краве, 
  (1а) квалитетне приплодне товне краве, 
  (2) краве дојиље, 
  (3) квалитетне приплодне овце и козе, 
  (4) квалитетне приплодне крмаче, 
  (5) тов јунади, 
  (6) тов јагњади, 
  (6а) тов јаради, 
  (7) тов свиња, 
  (8) кошнице пчела, 
  (9) родитељске кокошке тешког типа, 
  (10) родитељске кокошке лаког типа, 
  (11) родитељске ћурке, 
  (12) квалитетне приплодне матице риба шарана, 
  (13) квалитетне приплодне матице риба пастрмке, 
  (14) производња конзумне рибе. 

  2) ПОДСТИЦАЈИ У СТОЧАРСТВУ, И ТО ЗА: 
 (1) КВАЛИТЕТНЕ ПРИПЛОДНЕ МЛЕЧНЕ КРАВЕ,  

(2) КВАЛИТЕТНЕ ПРИПЛОДНЕ ТОВНЕ КРАВЕ И БИКОВЕ (У 
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: КВАЛИТЕТНЕ ПРИПЛОДНЕ ТОВНЕ КРАВЕ), 

 (3) КРАВЕ ЗА УЗГОЈ ТЕЛАДИ ЗА ТОВ, 
 (4) КРАВЕ ДОЈИЉЕ, 

(5) КВАЛИТЕТНЕ ПРИПЛОДНЕ ОВЦЕ И ОВНОВЕ, КОЗЕ И 
ЈАРЧЕВЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: КВАЛИТЕТНЕ ПРИПЛОДНЕ ОВЦЕ И КОЗЕ), 

(6) КВАЛИТЕТНЕ ПРИПЛОДНЕ КРМАЧЕ И НЕРАСТОВЕ (У 
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: КВАЛИТЕТНЕ ПРИПЛОДНЕ КРМАЧЕ),  
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 (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 20. 

 Право на коришћење подстицаја у сточарству има правно лице, 
предузетник и физичко лице - носилац комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства, под условом да је: 
 1) уписано у Регистар; 
 2) пријавило врсту и број животиња; 
 3) извршило обележавање и регистрацију грла, односно кошница пчела 
у Централној бази, осим за живину и рибе; 
 4) власник грла, односно кошница пчела које је пријавио у Централној 
бази или је власник грла, односно кошница пчела члан његовог 
пољопривредног газдинства; 
 5) пријавило површине под рибњацима уколико остварује подстицаје из 
члана 17. став 1. тачка 2) подтач. (12), (13) и (14)   ПОДТАЧ. (15), (16) И (17). 
 Лице из става 1. овог члана за коришћење подстицаја у сточарству за 
квалитетна приплодна грла из члана 17. став 1. тачка 2) подтач. (1), (1а), (3), (4), 
(9), (10), (11), (12) и (13) 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 и да се користе 
за производњу млека и меса или служе за даљу репродукцију на његовом 
пољопривредном газдинству. 
 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. 
 
 Министар ближе прописује услове и начин остваривања права на 
подстицаје у сточарству, као и обрасце захтева за остваривање тих подстицаја. 
 

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) ОВОГ ЗАКОНА”  И АУТОХТОНЕ РАСЕ КРАВА 
ЗА КОЈЕ СЕ ОСТВАРУЈУ ПОДСТИЦАЈИ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 
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Члан 22. 
 Подстицаји за краве дојиље утврђују се у минималном износу од 
20.000 динара по грлу. 
 Подстицаји из става 1. овог члана остварују се по крави за товна грла 
чисте расе и мелезе товних раса, која припадају стаду намењеном за узгој 
телади за производњу меса. 
 Лице из члана 20. став 1. овог закона које је остварило подстицаје из 
става 1. овог члана не може да испоручује млеко са свог газдинства на даљу 
прераду правним лицима или предузетницима који се баве прерадом млека 12 
месеци од дана подношења захтева. 
 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 25. 
 Подстицаји за тов јунади утврђују се у минималном износу од 10.000 
динара по грлу у тову. 
 Подстицаји из става 1. овог члана остварују се ако је товно грло 
произведено у сопственом запату, купљено, односно увезено у години у којој се 
подноси захтев, ако је провело у власништву тог лица најмање 185 дана и ако је 
намењено за производњу меса и по завршетку това ће бити предато у кланицу 
или је намењено извозу. 
 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 185 
ДАНА, НАКОН ЧЕГА ЈЕ ПРЕДАТО КЛАНИЦИ ИЛИ ЈЕ НАМЕЊЕНО ИЗВОЗУ. 
 Подстицаји из става 1. овог члана остварују се једанпут за период 
трајања това. 
 

5. Умањење исплата директних плаћања 
 

Члан 33. 
 Корисник средстава у току календарске године по основу директних 
плаћања, осим по основу кредитне подршке, може остварити укупан износ од 
10.000.000 динара, који се не умањује. 
 Ако износ средстава по кориснику прелази износ од 10.000.000 динара, а 
мањи је од 20.000.000 динара врши се умањење исплате укупног износа 
средстава за 5%. 
 Ако износ средстава по кориснику прелази износ од 20.000.000 динара, 
врши се умањење исплате укупног износа средстава за 10%. 
 Умањење укупног износа средстава примењује се при свакој исплати 
директних плаћања, а коначни обрачун и исплата по кориснику врши се до краја 
марта наредне године. 
 Уколико је кориснику средстава за једну календарску годину исплаћено 
више од износа добијеног коначним обрачуном права, корисник средстава је 
дужан да на захтев Управе уплати разлику на рачун извршења буџета 
Републике Србије у року од 60 дана од дана пријема решења о умањењу 
средстава. 
 Уколико корисник средстава у року није у целости измирио обавезе из 
става 5. овога члана, Управа умањује средства од исплата директних плаћања 
која ће корисник средстава остварити за наредне календарске године.  
 

4. УМАЊЕЊЕ ИСПЛАТА ДИРЕКТНИХ ПЛАЋАЊА 
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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 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.  

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. 
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 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. 
 

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 ДОХОТКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА; 
 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 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 
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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 ха. 
 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 
ознаке порекла производа, као и кориснику подстицаја који има сертификовану 
органску биљну, односно сертификовану органску животињску производњу. 
 

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. 

 
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), 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 
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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; 
 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. 
 
 

2. Подстицаји за одрживи рурални развој 
Члан 37. 

 Подстицаји за подршку одрживом руралном развоју обухватају 
подстицаје за: 
 1) спровођење агроеколошких мера; 

2) органску производњу; 
 3) очување биљних и животињских генетичких ресурса; 
 4) надокнаду пропуштене добити као последицу спровођења добре 
пољопривредне праксе, добробити животиња и других политика 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. 
 

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. 
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Члан 38. 
 Подстицаји за органску производњу обухватају плаћања из члана 14. 
овог закона, и то: премију, подстицаје за производњу и регресе за гориво, 
ђубриво и семе, увећана за минимално 40% за произвођаче чија је производња 
у периоду конверзије, за произвођаче којима је завршен период конверзије и 
налазе се у поступку издавања сертификата и за произвођаче који имају 
сертификовану биљну или сточарску производњу. 
 Ако је остварено право на подстицаје из става 1. овог члана не може се 
остварити право на плаћања из члана 14. овог закона за исте површине и за 
исту меру. 

 
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) И ТО У ИЗНОСИМА УВЕЋАНИМ ЗА 
МИНИМАЛНО 40%.  
 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. 

 

3. Подстицаји за унапређење руралне економије 
Члан 39. 

 Подстицаји за подршку програмима који се односе на унапређење 
руралне економије обухватају подстицаје за: 
 1) инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре;  
 2) унапређење економских активности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима; 
 3) економске активности у смислу додавања вредности 
пољопривредним производима, као и увођење и сертификацију система 
безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком 
географског порекла; 
 4) унапређење обука у области руралног развоја. 
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 Право на коришћење подстицаја из става 1. тачка 1) овог члана има 
јединица локалне самоуправе. 
 Право на коришћење подстицаја из става 1. тач. 2) и 3) овог члана има 
правно лице, предузетник и физичко лице - носилац комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства, који су уписани у Регистар. 
 Право на коришћење подстицаја из става 1. тачка 4) овог члана има 
правно лице, физичко лице - носилац комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства и предузетник, који су уписани у Регистар, као и 
јединица локалне самоуправе и удружење. 
 

 

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 АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ 
ПОДРШКУ НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА; 
 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. 
 

5. Подстицаји за подршку саветодавним и стручним 
пословима у пољопривреди 

Члан 40а 
 Право на коришћење подстицаја 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. 

 
5. ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА КРЕИРАЊА И ПРЕНОСА 

ЗНАЊА 
ЧЛАН 40А 

 ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПОДРШКУ УНАПРЕЂЕЊУ СИСТЕМА КРЕИРАЊА И 
ПРЕНОСА ЗНАЊА ОБУХВАТАЈУ ПОДРУШКУ ЗА: 
 1) РАЗВОЈ ТЕХНИЧКО - ТЕХНОЛОШКИХ, ПРИМЕЊЕНИХ, РАЗВОЈНИХ 
И ИНОВАТИВНИХ ПРОЈЕКАТА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ; 
 2) ПОДРШКУ ПРУЖАЊУ САВЕТА И ИНФОРМАЦИЈА 
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА, УДРУЖЕЊИМА, ЗАДРУГАМА И 
ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ. 
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 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 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) (брисана)  
 4) подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања 
одгајивачких циљева у сточарству; 
 5) подстицаје за спровођење научноистраживачких, развојних и 
иновативних пројеката у пољопривреди; 
 5) ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ 
И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ; 
 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 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. 
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 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 ПОЉОРПИВРЕДЕ 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. 
 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 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 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. 
 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 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 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ УДРУЖЕЊА, ЈЕДИНИЦА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ОБРАЗОВНА И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА 
УСТАНОВА. 
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 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. 
 

Члан 49. 
 Новчаном казном од 500.000 до 3.000.000 динара казниће се за 
привредни преступ правно лице ако ненаменски користи средства подстицаја 
(члан 10. став 1). 
 НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 500.00 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). 
 За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 50.000 до 200.000 динара и одговорно лице у правном лицу. 
 За радње из става 1. овог члана поред новчане казне може се изрећи и 
заштитна мера забране правном лицу да се бави одређеном привредном 
делатношћу, односно заштитна мера забране одговорном лицу у правном лицу 
да врши одређене дужности у трајању од шест месеци до пет година. 
 

Члан 50. 
 Новчаном казном од 300.000 до 1.500.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице које: 
 1) поступи супротно одредби члана 10. став 7. овог закона; 
 1) ПОСТУПИ СУПРОТНО ОДРЕДБИ ЧЛАНА 10. СТАВ 1. ТАЧКА 5) ОВОГ 
ЗАКОНА; 
 2) средства остварена по основу премије за млеко не исплати кориснику 
премије за млеко на његов наменски рачун, најкасније у року од три дана од 
дана уплате тих средстава (члан 16); 
 3) је остварило подстицаје за краве дојиље, а поступи супротно одредби 
члана 22. став 3. овог закона; 
 4) не поступи по решењу пољопривредног инспектора у складу са овим 
законом. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 
20.000 до 100.000 динара и одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 51. 
 Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај 
предузетник који: 
 1) ненаменски користи средства подстицаја (члан 10. став 1); 
 2) поступи супротно одредби члана 10. став 7. овог закона; 
 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; 
 3) средства остварена по основу премије за млеко не исплати кориснику 
премије за млеко на његов наменски рачун, најкасније у року од три дана од 
дана уплате тих средстава (члан 16); 
 4) је остварио подстицаје за краве дојиље, а поступи супротно одредби 
члана 22. став 3. овог закона; 
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 5) не поступи по решењу пољопривредног инспектора у складу са овим 
законом. 
 

Члан 52. 
 Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај 
физичко лице које: 
 1) ненаменски користи средства подстицаја (члан 10. став 1); 
 2) поступи супротно одредби члана 10. став 7. овог закона; 
 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; 
 3) је остварило подстицаје за краве дојиље, а поступи супротно одредби 
члана 22. став 3. овог закона; 
 4) не поступи по решењу пољопривредног инспектора у складу са овим 
законом. 
 

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. 

 
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 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА 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 amendments 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): 

а) Одредба 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.  

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума, 

• Нема 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума, 

• Нема 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума, 

• Нема 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније. 

• Предлогом закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју се на системски начин уређује област 
подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, уређују се врсте подстицаја 
у пољопривреди и руралном развоју, услови за остваривање права на 
подстицаје и коришћење подстицаја што је у сагласности са Националним 
програмом за усвајање правних тековина Европске уније – друга ревизија и 
представљено је у поглављу 3.11. Пољопривреда и рурални развој.  
Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и пратећим 
подзаконским актима ближе се дефинишу механизми имплементације 
аграрне политике, кроз систем подстицаја, а Предлогом закона о изменама и 
допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју исти 
се унапређују.  

 

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 се може 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 
оснивање и функционисање унутрашњег тржишта држава чланица ЕУ и 
оснивање организације пољопривредних тржишта ЕУ. Поменутим 
одредбама Уговора о функционисању ЕУ уређује се унутрашње тржиште 
пољопривредних производа СМО (Common Market Organisation) и политика 

подстицаја из ЗПП (Заједничка пољопривредна политика) 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. 1305/2013 Европског парламента и Савета од 17. децембра 
2013. год. o пoдршци рурaлнoм рaзвojу из Eврoпскoг пoљoприврeднoг фoндa 
зa рурaлни рaзвoj (EAFRD) и стaвљaњу вaн снaгe Урeдбe Савета (EЗ) бр. 
1698/2005 (Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the 
Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European 
Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council 
Regulation (EC) No 1698/2005); 

• 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); 

• Уредба (ЕУ) бр. 1307/2013 Европског парламента и Савета од 17. децембра 
2013. год. 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. 1308/2013 Европског парламента и Савета од 17. децембра 
2013. год. о успостављању заједничке организације тржишта 
пољопривредних производа и стaвљaњу вaн снaгe Урeдбe Савета (EЕЗ) бр. 
992/72, (ЕЕЗ) бр. 234/79, (ЕЗ) бр. 1037/2001 и (ЕЗ) бр. 1234/2007 (Regulation 
(EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 
December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural 
products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, 
(EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007); 

• Имплементациона Уредба Европске Комисије број 484/2013 од 24. маја 2013. 
године о измени Уредбе (ЕЦ) број 718/2007 о имплементацији Уредбе 
Савета број 1085/2006 о успостављању инструмента претприступне помоћи 
(ИПА) (Commission implementing Regulation (EU) No 484/2013 of 24 May 2013 
amending Regulation (EC) No 718/2007 implementing Council Regulation (EC) 
No 1085/2006 establishing an instrument for pre-accession assistance (IPA)) 



33 

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

• Нема  
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 

• Делимична усклађеност Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју са секундарним изворима права ЕУ последица је недовољно 
развијених потребних механизама за имплементацију мера аграрне 
политике, 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. 

• До приступања Републике Србије Европској унији. 
 

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. Сарадња са Европском унијом и 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 консултант 


