
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 УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА 

 У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2013. ГОДИНИ 

-Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 90/13- 

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

развоју у 2013. години („Службени гласник РС”, бр. 20/13, 21/13-исправка и 

63/13) у члану 2. став 1. речи: „која се расподељују овом уредбом” 

замењују се речима: „од чега се овом уредбом расподељују средства у износу 

од 436.000.000 динара”. 

 

Члан 2. 

 У члану 3. став 3. износ: „4.709.718.220 динара” замењује се 

износом: „4.609.718.220 динара”. 

 

Члан 3.  

У члану 5. став 1. износ: „ 26.378.593.000  динара” замењује се 

износом: „26.564.593.000 динара”.  

У ставу 2. тачка 1) износ: „4.400.000.000 динара” замењује се 

износом: „3.240.000.000 динара”. 

У тачки 2) износ: „9.110.343.000 динара” замењује се износом: 

„10.520.343.000 динара”. 

У тачки 10) износ: „100.000.000 динара” замењује се износом: 

„36.000.000 динара”. 

 

Члан 4. 

   У члану 8. став 1. износ: „1.202.721.780 динара” замењује се 

износом: „1.052.721.780 динара”.    

   У ставу 2. тачка 3) износ: „230.000.000 динара” замењује се 

износом: „80.000.000 динара”.  

   У тачки 3) подтачка (1) брише се.  

 

Члан 5. 

 Члан 9. мења се и гласи: 

 

„Члан 9. 

 Подстицаји из члана 8. став 2. ове уредбе исплаћују се у 

максималном износу од 30% од вредности поједине врсте мере руралног 

развоја, односно у максималном износу од 45% од вредности поједине врсте 

мере руралног развоја у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, 

осим подстицаја из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (1) алинеја друга ове 
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уредбе, који се исплаћују у максималном износу од 40% од вредности поједине 

врсте мере руралног развоја, односно у максималном износу од 55% од 

вредности поједине врсте мере руралног развоја у подручју са отежаним 

условима рада у пољопривреди. 

Одредба става 1. овог члана не односи се на подстицање подизања 

нових вишегодишњих засада и подршку за унапређење примарне 

пољопривредне производње у оквиру Пројекта подршке руралном развоју за пет 

округа Јужне и Источне Србије у сарадњи са Владом Данске који се спроводи 

путем конкурса.” 

 

Члан 6. 

 Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

05 број: 110-8581/2013 

У Београду, 14. октобра 2013. године 

 

В Л А Д А  
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4827013.0064.32/1 


