
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 Нацрта 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 

Нацрту 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. Нацрта 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. Нацрта 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. Нацрта 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. Нацрта 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. Нацрта 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 остварује право на подстицаје за премију 

за млеко произведено од грла за које је остварило подстицаје за краве дојиље. 

 Чланом 6. Нацрта 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. Нацрта 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. Нацрта 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. Нацрта 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. Нацрта 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. Нацрта 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. Нацрта закона врши се измена члана 38. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју, који се односи на органску производњу, тако што се 

прецизније уређује коришћење подстицаја за органску биљну и животињску производњу. 

Чланом 13. Нацрта 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. Нацрта 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. Нацрта 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. Нацрта закона мењају се казнене одредбе Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју. 

Чланом 21. Нацрта 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. 

Чланом 22. Нацрта закона прописано је да овај закон ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. 

јануара 2017. године 

   
 

IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

1. Који проблем се решава законом?  

 

 Усвајањем Нацрта 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 

Нацрту 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. 

 

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 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. 

 

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, као и узгојем оваца и коза. 

 

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. 

 

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 

 
 

V. 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. јануар 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 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. 

 

VI. СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА 

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

гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2017. године. 

 

VII. ИЗЈАВА О ПРЕДВИЂЕНОСТИ ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ ЗА 2016. 

ГОДИНУ 

 

Програмом рада Владе за 2016. годину предвиђено је доношење Закона о изменама и 

допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју. 


