
 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13), члана 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, бр. 114/12 и 59/13) и члана 

42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12), 

 

Влада доноси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ  

ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2013. ГОДИНИ 

 

(Објављено у „Сл. гласнику РС”, број 63/13 од 19. јула 2013. године) 

 

Члан 1. 
У Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 

2013. години („Службени гласник РС”, бр. 20/13 и 21/13-исправка), у члану 2. став 1. 

речи: „средства у износу од 726.000.000 динара, од чега се овом уредбом расподељују 

средства у износу од 689.700.000 динара” замењују се речима: „средства у износу од 

500.000.000 динара, која се расподељују у складу са овом уредбом”. 

У ставу 2. износ: „830.000.000 динара” замењује се износом: „330.000.000 

динара”. 

У ставу 3. речи: „средства у износу од 34.091.735.000 динара, од чега се 

овом уредбом расподељују средства у износу од 33.866.690.000 динара” замењују се 

речима: „средства у износу од 32.477.033.000 динара, која се расподељују у складу са 

овом уредбом”. 

 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. износ: „319.700.000 динара” замењује се износом: 

„130.000.000 динара”. 

У ставу 3. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају се речи: 

„регресирање горива за јесењу сетву.” 

 

Члан 3.  

У члану 5. став 1. износ: „28.268.250.000 динара” замењује се износом: 

„26.378.593.000 динара”. 

У ставу 2. тачка 2) износ: „10.500.000.000 динара” замењује се износом: 

„9.110.343.000 динара”. 

У тачки 10) тачка и запета на крају замењују се тачком. 

Тачка 11) брише се. 

 

Члан 4.  

У члану 7. став 2. брише се. 

Досадашњи став 3. постаје став 2. 

 

Члан 5. 
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У члану 8. став 2. тачка 1) подтачка (1) алинеје прва и друга мењају се и 

гласе: 

„- подстицање подизања нових вишегодишњих засада воћака, винове 

лозе и хмеља у износу од 200.000.000 динара, од чега за подстицање подизања нових 

вишегодишњих засада у оквиру Пројекта подршке руралном развоју за пет округа 

Јужне и Источне Србије у сарадњи са Владом Данске износ од 30.000.000  динара,     

- подршку за унапређење примарне пољопривредне производње у износу 

од 500.000.000 динара, од чега за подршку за унапређење примарне пољопривредне 

производње у оквиру Пројекта подршке руралном развоју за пет округа Јужне и 

Источне Србије у сарадњи са Владом Данске износ од 60.000.000 динара;” 

   
Члан 6. 

У члану 9. тачка на крају замењује се запетом и додају се речи: „осим за 

подстицаје из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (1) алинеје прве и друге ове уредбе који 

се односе на Пројекат подршке руралном развоју за пет округа Јужне и Источне Србије 

у сарадњи са Владом  Данске који се спроводи путем конкурса”. 

 

Члан 7. 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

05 Број: 110-6062/2013 

У Београду,  19. јула 2013. године 

В Л А Д А 

   ПРЕДСЕДНИК  
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