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

и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), 

члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник 

РС”, бр. 99/16 и 113/17) 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, 72/12, 7/14 -УС и 

44/14),  

 

 Влада доноси 

 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА  

У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2017. ГОДИНИ 
- Објављено у ,,Службеном гласнику РС”, број 115/17 од 22. децембра 2017. године – 

 

Члан 1. 

У Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном 

развоју у 2017. години („Службени гласник РС”, бр. 8/17, 53/17, 67/17, 88/17, 

101/17 и 106/17), у члану 3. став 3. речи: ,,820.000.000 динара” замењују се 

речима: „785.000.000 динара”. 

 

Члан 2. 

У члану 5. став 2. тачка 4) речи: „1.700.000.000 динара” замењују 

се речима: „1.725.000.000 динара”. 

У тачки 8) речи: „94.744.000 динара” замењују се речима: 

„69.744.000 динара”. 

 

Члан 3. 

 У члану 8. став 1. мења се и гласи: 

,,Обим средстава за подстицаје за мере руралног развоја износи 

6.947.000.000 динара од чега је износ од 5.947.000.000 динара обезбеђен из 

извора 01 и 1.000.000.000 динара обезбеђен из извора 12.”. 

У ставу 2. тачка 1) и подтачка (1) мењају се и гласе: 

,,1) унапређење конкурентности у износу од 5.806.300.000 динара 

од чега је износ од 4.912.300.000 динара обезбеђен из извора 01 и 894.000.000 

динара обезбеђен из извора 12, и то за:  

(1) инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства у 

износу од 4.797.800.000 динара од чега је износ од 3.953.800.000 динара 

обезбеђен из извора 01 и 844.000.000 динара обезбеђен из извора 12, од чега 

за:”. 

У подтачки (1) алинеја прва и друга мењају се гласе: 

,,- подстицање подизања нових вишегодишњих засада воћака, 

винове лозе и хмеља у износу од 210.000.000 динара,  

- подршку за унапређење примарне пољопривредне производње у 

укупном износу од 4.587.800.000 динара, од чега за подршку за инвестиције за 

набавку нових машина и опреме, као и квалитетних приплодних грла у износу 

од 1.827.300.000 динара од чега је износ од 1.383.300.000 динара обезбеђен из 

извора 01 и 444.000.000 динара обезбеђен из извора 12, за подршку за 

инвестиције за набавку нових трактора у укупном износу од 1.530.500.000 

динара, од чега је износ од 1.430.500.000 динара обезбеђен из извора 01 и 

100.000.000 динара обезбеђен из извора 12, а за подршку инвестицијама за 
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изградњу и опремање објеката у укупном износу од 1.230.000.000 динара од 

чега је износ од 930.000.000 динара обезбеђен из извора 01 и 300.000.000 динара 

обезбеђен из извора 12;”. 

У тачки 1) подтачка (2) мења се и гласи: 

,,(2) инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и 

прехрамбених производа и производа рибарства у укупном износу од 

403.500.000 динара, од чега је износ од 353.500.000 динара обезбеђен из извора 

01 и 50.000.000 динара обезбеђен из извора 12, од чега за:”. 

У подтачки (2) алинеја трећа мења се и гласи: 

,,- набавку опреме у сектору меса, млека, воћа, поврћа и грожђа у 

износу од 400.000.000 динара од чега је износ од 350.000.000 динара обезбеђен 

из извора 01 и 50.000.000 динара обезбеђен из извора 12;”. 

У подтачки (3) речи: ,,50.000.000 динара” замењују се речима: 

,,605.000.000 динара”. 

 

Члан 4.  

 Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

05 Број:  

У Београду,  децембра 2017. године 

 

 

 

В Л А Д А 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


