
 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈИМА У 

ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 103/15 од 14. децембра 2015. године) 

Члан 1. 

У Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, бр. 10/13 и 142/14), у члану 3. став 1. тачка на крају 

замењује се тачком и запетом. 

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

„4) кредитна подршка.” 

Члан 2. 

У члану 7. став 2. мења се и гласи:  

„У остваривању права на подстицаје који се односе на биљну 

производњу, износ подстицаја по хектару одређује се у односу на обим 

средстава утврђен Законом о буџету, посебним актом Владе и подацима о 

пријављеним површинама у Регистру на дан 30. септембра претходне године.”  

 

Члан 3. 

Члан 8. мења се и гласи: 

„Члан 8. 

Подстицаји се исплаћују на наменски рачун корисника подстицаја 

отворен код пословне банке и то до износа финансијских средстава који је 

утврђен посебним актом Владе. 

Ако се право на подстицаје остварује на основу захтева корисника 

подстицаја, исплата се врши по редоследу подношења уредно поднетих захтева.  

Подносиоци непотпуних захтева позваће се да допуне документацију и 

биће исплаћени по допуни истих, ако у тренутку допуне захтева буде 

расположивих средстава.” 

Члан 4. 

У члану 13. став 1. мења се и гласи: 

„Органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу да 

утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје 

територије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, осим 

директних плаћања, а која се не односе на регресе за трошкове складиштења у 

јавним складиштима и регресе за репродуктивни материјал и то само за 

вештачко осемењавање, као и мере политике руралног развоја за подручје 

територије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.” 

Став 2. брише се. 
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Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3. 

У досадашњем ставу 5. који постаје став 4. речи: „из става 4.” замењују 

се речима: „из става 3.” 

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 5. и 6. 

Досадашњи став 8. који постаје став 7. мења се и гласи: 

„Министар прописује образац и садржину програма подршке из става 3. 

овог члана, као и образац извештаја из става 6. овог члана.”  

Члан 5. 

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

Тачка 4) брише се. 

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

Став 5. брише се. 

Члан 6. 

У члану 15. став 4. мења се и гласи: 

„Премија за млеко остварује се у износу од седам динара по литру 

млека.” 

Члан 7. 

У члану 18. став 1. речи: „у минималном износу од 6.000 динара по 

хектару” замењују се речима: „у износу до 6.000 динара по хектару.” 

Члан 8. 

У члану 31. став 2. речи: „за премију осигурања за усеве, плодове, 

вишегодишње засаде, расаднике и животиње,”, бришу се. 

У ставу 3. речи: „у минималном укупном износу од 6.000 динара по 

хектару” замењују се речима: „у износу до 6.000 динара по хектару.” 

Став 4. брише се. 

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

Члан 9. 

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

Члан 10. 

У члану 34. став 1. тачка на крају тачке 4) замењује се тачком и запетом и 

додаје се тачка 5), која гласи: 

„5) подстицаји за подршку саветодавним и стручним пословима у 

пољопривреди.” 

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

„Подстицаји за подршку саветодавним и стручним пословима у 

пољопривреди су подстицаји за подршку спровођењу програма које обављају 
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правна лица и предузетници који испуњавају услове прописане законом којим 

се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области 

пољопривреде.” 

Досадашњи став 6. постаје став 7. 

Члан 11. 

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

4)”. 

У ставу 2. тачка на крају замењује се запетом и додају се речи: „осим за 

подстицаје за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и 

достизање стандарда квалитета који се односе на подршку програмима за 

регресирање премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, 

расаднике и животиње, који се исплаћују у минималном укупном износу од 40% 

плаћене премије осигурања за пријављене површине под одговарајућом 

културом до највише 20 ha.” 

Члан 12. 

У члану 36. став 1. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје 

се тачка 4), која гласи: 

„4) регреси за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 

засаде, расаднике и животиње.” 

У ставу 2. речи: „тач. 1) и 3)” замењују се речима: „тач. 1), 3) и 4)”. 

Члан 13. 

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

„5. Подстицаји за подршку саветодавним и стручним пословима у 

пољопривреди 

Члан 40а 

Право на коришћење подстицaја из члана 34. став 1. тачка 5) овог закона 

имају правно лице и предузетник, односно организација, који испуњавају услове 

прописане законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова 

у пољопривреди.” 

Члан 14. 

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

Став 4. брише се. 

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

Члан 15. 

У члану 42. став 2. брише се. 

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



- 4 - 

Члан 16. 

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

„Vа КРЕДИТНА ПОДРШКА 

Члан 42а 

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним 

газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита. 

Право на коришћење кредитне подршке има правно лице, предузетник и 

физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства 

које је уписано у Регистар. 

Министар ближе прописује услове и начин остваривања права на 

кредитну подршку.” 

Члан 17. 

Захтеви, односно пријаве за утврђивање права на коришћење подстицаја 

поднети до дана почетка примене овог закона решаваће се у складу са 

прописима који су били на снази у време њиховог подношења. 

Члан 18. 

Изузетно, у 2016. години у поступку за остваривање права на подстицаје 

који се односе на биљну производњу узимају се подаци из Регистра на дан 31. 

децембра 2015. године.  

Члан 19. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. године.  

 


