
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 I. УСТАВНИ ОСНОВ 

  

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. став 1. тачка 

12) Устава Републике Србије којим је утврђено да Република Србија уређује и обезбеђује 

развој Републике Србије, политику и мере за подстицање равномерног развоја појединих 

делова Републике Србије, укључујући и развој недовољно развијених подручја; 

организацију и коришћење простора. 

 

 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

 

 Овим законом на системски начин уређује се област подстицаја у 

пољопривреди и руралном развоју, односно прописују се врсте подстицаја у 

пољопривреди и руралном развоју, услови за остваривање права на подстицаје и 

коришћење подстицаја. Доношење Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 

развоју произилази из потребе успостављања функционалног и транспарентног механизма 

имплементације подстицаја у области пољопривреде и руралног развоја у наредном 

периоду.  

 Положај пољопривреде и прехрамбене индустрије у економији Републике 

Србије указује на висок потенцијал ове привредне гране, али и на недовољан ниво 

искоришћености овог потенцијала и постојање простора за његово унапређење. Учешће 

укупног аграрног буџета у укупном националном буџету Републике Србије у протеклих 

десет година износило је у просеку 4,21%, што представља низак ниво издвајања ако се 

узме у обзир допринос пољопривреде стварању бруто домаћег производа Републике 

Србије. Наиме, учешће бруто додате вредности у пољопривреди у укупном бруто домаћем 

производу Републике Србије у претходној декади износило је 11,3%, док агробизнис у 

целини учествује у стварању бруто домаћег производа са преко 20%. Поред тога, 

пољопривреда са прехрамбеном индустријом представља једину грану српске привреде 

која остварује позитиван биланс у спољнотрговинској размени и то у континуитету од 

2005. године, уз стални тренд раста суфицита. Позитиван биланс спољнотрговинске 

размене пољопривредно-прехрамбених производа Република Србија остварује са свим 

својим најважнијим спољнотрговинским партнерима – Европском унијом, земљама 

потписницима CEFTA споразума, као и земљама потписницaма EFTA споразума. 

 Пољопривреда са прехрамбеном индустријом учествује у укупном извозу 

Републике Србије са 20,9% (просек периода 2005-2011. године), док у укупном увозу 

учествује са 6,8%. Структура извоза српске пољопривреде није нарочито повољна, ако се 

има у виду да у извозу доминирају примарни пољопривредни производи ниже додате 

вредности, у поређењу са прерађеним пољопривредним производима, вишег нивоа додате 

вредности, што представља простор, али и неопходност за унапређење. Транзициони 

период српске пољопривреде каркатерисала је променљивост и неконзистентност аграрне 

политике, што се огледало кроз недоследност у примени одређених врста мера аграрне 

политике у релативно дужем временском периоду, као и промене у условима коришћења, 

структури корисника, као и начину реализације предметних мера. Почетак транзиционог 

периода (2000-2003. године) обележила је аграрна политика, усмерена ка мерама ценовне 

подршке, које су се превасходно односиле на одређене врсте ратарских култура (соја, 

сунцокрет, шећерне репа, пшеница), као и на ценовну подршку производње млека 

(премије за млеко). Период од 2004-2006. године карактерише заокрет у аграрној 

политици, у смислу прусмеравања фокуса са мера ценовне подршке на мере 
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инвестиционе, кредитне и подршке руралном развоју, као и подршке дохотку. Период од 

2007. године до данас карактерише аграрна политика орјентисана на реализацију мера 

подршке пољопривреди кроз имплементацију система плаћања према површини 

обрадивог земљишта, односно по грлу стоке. Овим законом допринеће се успостављању 

предвидивости, стабилности и конзистентности аграрне политике Републике Србије, како 

би се избегла исказана нестабилност и променљивост пољоприврeдне политике у 

протеклом периоду кроз дефинасање следећих врста подстицаја: 1) директна плаћања; 2) 

мере руралног развоја и 3) посебни подстицаји.  

 Директна плаћања су група мера аграрне политике, на основу којих се 

финансијска средства директно исплаћују пољопривредним произвођачима и које су 

ефикасан механизам унапређења продуктивности пољопривредне производње. Њиховом 

реализацијом обезбеђују се услови за унапређење производње (у погледу квантитета и 

квалитета) и отвара могућност унапређења конкурентности производње. Досадашње мере 

аграрне политике, које по карактеру одговарају директним плаћањима, апсорбовале су 

највећи део аграрног буџета (до 80%), при чему се предвиђа да ће се тај тренд наставити у 

наредном периоду имајући у виду број корисника, површина и сточни фонд на које се 

мере односе. Директна плаћања у складу са овим законом су: а) премије (премија за 

млеко); б) подстицаји за производњу (основни и производно везани подстицаји за биљну 

производњу и подстицаји у сточарству); в) регреси (за набавку производних инпута, 

осигурање и складиштење у јавним складиштима) и г) кредитна подршка. Премије 

представљају новчане износе, обрачунате по јединици мере (килограм/литар), који се 

исплаћују пољопривредним произвођачима за испоручене пољопривредне производе. Овај 

закон као меру подстицаја из ове групе наводи премију за млеко, која се исплаћује за 

испоручено кравље, овчије и козје сирово млеко. Ово је мера аграрне политике која 

доприноси унапређењу квалитета млека и преусмеравању дистрибуције млека из директне 

продаје (на газдинству и зеленим пијацама) у предају млека у млекаре на даљу прераду. 

Тиме се подиже ниво здравствене безбедности млека у промету и обезбеђује стабилна 

сировинска база за идустрију млека.  

 Као посебна врста директних плаћања прописани су подстицаји за 

производњу, који су на одговарајући начин прилагођени биљној и сточарској производњи. 

Ова врста директних плаћања представља новчане износе, који се исплаћују по јединици 

мере за посејан усев и вишегодишњи засад (хектар), односно за стоку одговарајуће врсте 

(грло). Применом ове врсте подстицаја доприноси се смањењу цене коштања производа, 

што отвара простор за повећање ценовне конкурентности произвођача на тржишту с једне 

стране, као и могућности за увећање добити произвођача с друге стране. Индиректно се 

реализацијом ове врсте подстицаја стварају услови за унапређење приноса у биљној 

производњи, одосно за унапређење расног састава и повећање сточног фонда. Подстицаји 

у биљној производњи успостављени су као основни подстицаји (који се исплаћују по 

површини обрадивог пољопривредног земљишта за биљну производњу) и производно 

везани подстицаји (који се исплаћују по површини обрадивог пољопривредног земљишта 

за биљну производњу, али уз минимално остварени принос по хектару). Подстицаји у 

сточарству дефинисани су као подстицаји за: квалитетне млечене краве, краве дојиље, 

квалитетне приплодне овце, козе и крмаче, тов јунади, јагњади и свиња и кошнице пчела. 

 У директна плаћања спадају и регреси који су дефинисани као новчани 

износи, који се у одређеном проценту исплаћују за купљену количину инпута за 

пољопривредну производњу (гориво, ђубриво, семе и друго), премије осигурања и 

трошкове складиштења у јавним складиштима. Реализација ове врсте подстицаја 

доприноси смањењу цене коштања производа преко смањења варијабилних трошкова 

(трошкова набавке производних инпута, трошкове премије осигурања и трошкове 
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складиштења готових производа). Смањење цене коштања, као директан ефекат ове врсте 

подстицаја, отвара могућност за унапређење ценовне конкурентности производа на 

тржишту. Осим директног ефекта, реализација регреса, као вида директних плаћања, 

доводи до примене одговарајућих агротехничких мера у производњи, смањења ризика од 

губитака у производњи, као и до могућности одложеног пласмана производа у случају 

неповољне тржишне ситуације (са аспекта произвођача). Остварење ових ефеката, у 

крајњој инстанци, доприноси повећању продуктивности производње, стабилности дохотка 

произвођача, као и очувању тржишне стабилности.   

 Кредитна подршка представља врсту подстицаја, којом се пољопривредним 

газдинстивима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита и на тај начин се ствара 

повољнији приступ изворима финансијских средстава за започињање, односно 

унапређење пољопривредне производње. Реализацијом кредитне подршке стварају се 

повољнији услови за унапређење инвестиционих активности, што води побољшању 

структуре газдинстава, унапређењу пласмана и модернизацији производње, а све у циљу 

унапређења конкурентности. 

 Мере руралног развоја су подстицаји који имају за циљ јачање 

конкурентности и достизање стандарда у оквиру примарног пољопривредног и 

прехрамбеног сектора, заштиту животне средине и биодиверзита од негативног утицаја 

интензивне пољопривреде и развој руралне економије и побољшање услова живота 

становништва у руралним областима. Ове мере обухватају подршку програмима који се 

односе на подршку: а) инвестицијама у пољопривреди за унапређење конкурентности и 

достизање стандарда квалитета; б) одрживом руралном развоју; в) унапређењу руралне 

економије; и г) припреми и спровођењу локалних стратегија руралног развоја. 

 Подршка инвестицијама у пољопривреди за унапређење конкурентности и 

достизање стандарда квалитета је врста подстицаја која се спроводи у циљу унапређења 

тржишног пословања, достизања стандарда квалитета и унапређења конкурентности. Ова 

група мера обухвата: инвестиције у пољопривредну производњу, успостављање и јачање 

произвођачких група и инвестиције у прераду пољопривредних производа и маркетинг. 

Ова врста инвестиционих подстицаја допринеће унапређењу конкурентности производа, и 

то кроз повећање продуктивности и ефикасности производње, модернизацију процеса 

производње и пласмана, бољу искоришћеност, као и унапређење искоришћености 

капацитета производње и прераде, успостављање и примену стандарда квалитета и 

безбедности хране, као и кроз унапређење тржишног пласмана.  

 Подршка одрживом руралном развоју представља врсту подстицаја чијом 

реализацијом се подстиче унапређење  заштите животне средине, и то кроз примену 

агроеколошких мера, мера подршке органској производњи, очување биљних и 

животињских генетичких ресурса, као и применом других мера, које се односе на 

надокнаду пропуштене добити као последице спровођења добрих пољопривредних 

пракси, добробити животиња и других политика заштите и очувања животне средине. 

 Подршка унапређењу руралне економије је мера која доприноси унапређењу 

квалитета живота у руралним областима кроз подстицање непољопривредних активности 

на селу и производњу производа веће додате вредности, ради повећања дохотка и 

побољшања одрживих услова за живот сеоског становништва, која обухвата: инвестиције 

за унапређење и развој руралне инфраструктуре, диверсификацију економских активности 

на селу подршком непољопривредним активностима, подршку економским активностима 

у смислу додавања вредности пољопривредним производима и подстицаје за унапређење 

обука у овој области руралног развоја. 

 Подршка за припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја 

представља врсту подстицаја који доприносе локалним актерима руралног развоја да 
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дугорочно побољшају потенцијале својих локалних средина кроз израду и подршку у 

спровођењу  локалних стратегија  одрживог руралног развоја, које су осмишљене од 

стране регистрованих јавно-приватних партнерстава. Ова врста мера се реализује кроз 

припрему и спровођење локалних стратегија одрживог руралног развоја. 

 Такође, посебна предност овог закона је што препознаје и на одговарајући 

начин третира подручја у Републици Србији у којима су присутни отежани услови 

обављања пољопривредне активности, тј. подручја код којих због природних, социјалних 

или законских ограничења не постоје услови за интензиван развој пољопривредне 

производње. Подстицаји прописани овим законом адекватно су прилагођени и оваквим 

подручјима, и то како у погледу критеријума заостваривање права на подстицаје, тако и у 

погледу нивоа финансијских средстава. 

 Посебни подстицаји су усмерени на креирање институционалног оквира за 

реализацију директних плаћања и мера руралног развоја, као и за успостављање 

адекватних механизма прикупљања података о пољопривредним показатељима, вођења 

евиденција у пољопривреди, обављања саветодавних и научних активности и сл. Посебни 

подстицаји обухватају подстицаје за: маркетинг-информационе системима у 

пољопривреди, успостављање, развој и функционисање система рачуноводствених 

показатеља на пољопривредним газдинствима, побољшање заштите и квалитета 

пољопривредног земљишта, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем, 

подршку саветодавним и стручним пословима у пољопривреди, спровођење одгајивачких 

циљева у сточарству кроз израду и спровођење одгајивачког програма и спровођење 

научно-истраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и производњу 

садног материјала и сертификацију и клонску селекцију. 

 Све врсте подстицаја прописане овим законом евидентираће се у Регистру 

подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, чије је успостављање превиђено овим 

законом, а чије ће функционисање омогућити вођење јединствене евиденције о давањима 

у пољопривреди, успостављање функционалног система контроле трошења средстава, као 

и транспарентно коришћење финансијских средстава. 

 

 III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА  

 

 Чланом 1. прописано је да се овим законом уређују се врсте подстицаја у 

пољопривреди и руралном развоју, услови за остваривање права на подстицаје и 

коришћење подстицаја. 

 Чланом 2. прописано је значење израза који се употребљавају у овом закону. 

  Чланом 3. прописане су врсте подстицаја, односно директна плаћања, мере 

руралног развоја и посебни подстицаји.  

  Чланом 4. прописан је обим, намена и расподела по врсти подстицаја. 

  Чланом 5. прописано је ко има право на подстицаје, под условима 

утврђеним овим законом, односно корисници подстицаја. 

  Чланом 6. прописано је да породично пољопривредно газдинство може бити 

комерцијално породично пољопривредно газдинство и некомерцијално породично 

пољопривредно газдинство и дате су њихове дефиниције. 

 Чланом 7. прописан је поступак за остваривање права на подстицаје 

 Чланом 8. прописана је исплата подстицаја. 

  Чланом 9. прописано је да средства остварена по основу подстицаја у 

пољопривреди и руралном развоју не могу бити предмет извршења.  

  Чланом 10. прописане су обавезе корисника подстицаја 
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  Чланом 11. установљава се Регистар постицаја у пољопривреди и руралном 

развоју, који води Министарство надлежно за послове пољопривреде. 

  Чланом 12. прописано је да Министарство у оквиру годишњег извештаја о 

раду, у складу са законом, подноси Влади Годишњи извештај о стању у пољопривреди у 

претходној календарској години -Зелену књигу која садржи оцену стања и економског 

положаја пољопривреде, као и предлог и начин спровођења мера пољопривредне 

политике за наредни период, а заснива се на детаљном праћењу стања у пољопривреди и 

агроекономским стручним анализама. Зелена књига је јавни извештај и објављује се у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

  Чланом 13. прописана је подршка за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе. 

  Чланом 14. прописане су врсте директних плаћања, и то: премије, 

подстицаји за производњу, регреси и кредитна подршка.  

  Чл. 15. и 16. уређено је остваривање премије за млеко. 

  Чланом 17. прописане су врсте подстицаја за производњу, и то: основни - по 

површини биљне производње и производно везани - по површини биљне производњу уз 

минимално остварени принос по хектару, као и подстицаји у сточарству. 

  Чланом 18. и 19. уређени су подстицаји за биљну производњу. 

   Чланом 20. уређено је остваривање подстицаја у сточарству. 

   Чланом 21. прописани су подстицаји за квалитетне млечне краве. 

  Чланом 22. прописани су подстицаји за краве дојиље. 

  Чланом 23. прописани су подстицаји за квалитетне приплодне овце и козе. 

  Чланом 24. прописани су подстицаји за квалитетне приплодне крмаче. 

  Чланом 25. прописани су подстицаји за тов јунади. 

  Чланом 26. прописани су подстицаји за тов јагњади. 

  Чланом 27. прописани су подстицаји за тов свиња. 

  Чланом 28. прописани су подстицаји за кошнице пчела 

 Чланом 29. уређено је остваривање права на регресе. 

 Чланом 30. уређено је остваривање права на кредитну подршку. 

 Чланом 31. прописано је умањење исплата директних плаћања. 

 Чланом 32. прописане су врсте подстицаја за мере руралног развоја. 

 Чланом 33. прописани су минимални подстицаји за мере руралног развоја. 

 Чланом 34. прописани су подстицаји за инвестиције у пољопривреди за 

унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета. 

Чланом 35. уређени су подстицаји за одрживи рурални развој. 

 Чланом 36. прописани су подстицаји за органску производњу.  

 Чланом 37. прописани су подстицаји за унапређење руралне економије. 

 Чланом 38. прописани су подстицаји за  припрему и спровођење локалних 

стратегија руралног развоја. 

 Чланом 39. прописане су врсте посебних подстицаја. 

 Чланом 40. прописани су корисници посебних подстицаја. 

 Чл.41-46. уређен је надзор над спровођењем овог закона који врши 

министарство надлежно за послове пољопривреде, односно послови инспекцијског 

надзора које министарство врши преко пољопривредног инспектора.  

 Чл. 47-50. прописане су казнене одредбе, односно привредни преступи и 

пркршаји за поступање супротно одредбама овог закона. 

 Чл. 51. и 52. прописана је прелазна и завршна одредба. 
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 IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА  

 За спровођење овог закона средства се обезбеђују за сваку годину у буџету 

Републике Србије. 

 

  


