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Члан 1. 

Овом уредбом утврђује се Програм извођења радова на заштити, уређењу 

и коришћењу пољопривредног земљишта за 2013. годину, који је одштампан уз 

ову уредбу и чини њен саставни део. 

 

Члан 2. 

Врста и обим радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног 

земљишта (контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта, 

комасација, добровољно груписање земљишта, уређење (ревитализација)  

пољских путева, изградња и/или реконструкција система за наводњавање, 

привођење култури обрадивог пољопривредног земљишта, мелиорација ливада 

и пашњака, давање у закуп обрадивог пољопривредног земљишта, студијско-

истраживачки радови и пројекти, други радови и активности), извори 

финансирања по врсти радова и учешће средстава, корисници средстава, висина 

средстава утврђени су програмом из члана 1. ове уредбе и спроводе се у складу 

с тим програмом. 

 

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику Републике Србије”. 
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ПРОГРАМ 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

 

I. 

 

 

На територији Републике Србије, осим на територији аутономних 

покрајина, у 2013. години на основу овог програма извршиће се радови на 

заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова 

инвестициона и друга улагања која обухватају радове: 

1) на заштити пољопривредног земљишта: 

(1) контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта са 86.000 

узорака; 

2) на уређењу пољопривредног земљишта: 

(1) комасација и добровољно груписање земљишта на површини од око 

385 ha, 

(2) уређење (ревитализација) пољских путева у дужини од око 180 km, 

(3) изградња и/или реконструкција система за наводњавање на површини 

од око 2.643 ha, 

(4) привођење култури обрадивог пољопривредног земљишта површине 

од око 1.000 ha, 

(5) мелиорација ливада и пашњака површине од око 1.095 ha;  

 3) на коришћењу пољопривредног земљишта:  

(1) давање у закуп око 400 ha обрадивог пољопривредног земљишта, 

(2) студијско-истраживачке радове и пројекте у области заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику 

Србију, као и за јединице локалних самоуправа; 

4) на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта по 

пројекту „Рурални развој: Ефикасно управљање земљиштем” који се финансира 

из средстава IPA 2010, то јест из инструмената за предприступну помоћ ЕУ (у 

даљем тексту: IPA пројекат), средстава немачке владе и буџета Републике 

Србије;  

5) друге радове, односно активности. 

У 2013. години, поред нових инвестиционих и других улагања, на основу 

овог програма: 

 1) биће исплаћен део средстава за изведене радове на заштити, уређењу 

и коришћењу пољопривредног земљишта који није исплаћен на основу уговора 

из 2010, 2011. и 2012. године, и то за: 

 (1) уређење пољске путне мреже у дужини од 247 km, 

 (2) рехабилитацију, ревитализацију, реконструкцију, модернизацију и 

изградњу система за наводњавање на површини од 63.361 ha, 

(3) студијско-истраживачке радове и пројекте у области заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику 

Србију и од значаја за јединице локалне самоуправе; 
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2) биће исплаћен преостали део средстава на основу прописа којима је 

уређено коришћење средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у 

закуп у 2005, 2006. и 2007. години, као и годишњи износи средстава на основу 

прописа којим се утврђује Програм извођења радова на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног земљишта у 2008, 2009. и 2010. години, и то 

лицима старијим од 60, односно 65 година која су дала у закуп обрадиво 

пољопривредно земљиште; 

3) биће враћена средства физичким и правним лицима која су закупци 

пољопривредног земљишта у државној својини, а на основу Закључка Владе 05 

Број: 320-4774/2010-1 од 2. јула 2010. године и Закључка Владе 05 Број: 320-

4970/2010-1 од 15. јула 2010. године.  

II. 

Извори финансирања по врсти радова, односно планирана вредност 

радова, средства из буџета Републике Србије за 2013. годину и други извори 

средстава, као и учешће средстава буџета Републике Србије за нове и започете, 

односно изведене радове, односно пројекте у 2013. години, то јест за намене из 

овог програма дати су у Табели 1.  

Средства из буџета Републике Србије за 2013. годину за новe и започете, 

односно изведене радове, то јест инвестициона и друга улагања на заштити, 

уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, обезбедиће се у складу са 

наменама наведеним у глави I. овог програма, а према динамици прилива 

средстава предвиђених за те намене. 

                                                                                                                                          

                                                                                                              Табела 1. 

 

Врста радова/ Намена улагања 

 

 

Планирана вредност за 

нове и 
започете/изведене 

радове, односно 

пројекте 
 

(динари) 

Средства из буџета Републике 

Србије за нове и започете/изведене 

радове, односно пројекте 
 

 

 (динари) 

Други извори 

средстaва за нове и 

започете/изведене 
радове, односно 

пројекте 

 (динари) 

Учешће средстава 

буџета Републике 

Србије 
за нове и 

започете/изведене 

радове, односно 
пројекте 

 (%) 

 

1. Заштита пољопривредног 
земљишта 

 

1.1. Контрола плодности 

обрадивог пољопривредног 
земљишта  166.000.000 166.000.000 - 6,84 

I. Укупно: 166.000.000 166.000.000 - 6,84 

2. Уређење пољопривредног 

земљишта  

2.1. Комасација 
48.384.615 31.450.000 16.934.615 1,48 

2.2. Добровољно груписање 
пољопривредног земљишта 9.230.768 6.000.000 3. 230.768 0,24 

2.3. Уређење (ревитализација) 
пољских путева  463.138.461 301.040.000 162.098.461  12,39 

2.4. Наводњавање 1.673.115.790 1.589.460.000 83.655.987 65,29 

2.5. Привођење култури 
пољопривредног земљишта 180.000.000 99.000.000 81.000.000 4,08 

2.6. Мелиорација ливада и  

пашњака 123.076.923 80.000.000 43.076.923 3,29 

 
II. Укупно: 2.662.449.000 2.121. 950.000 540.499.000 86,77 
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3. Коришћење пољопривредног 

земљишта  

3.1. давање у закуп обрадивог 

пољопривредног земљишта 50.063.000 50.063.000 - 2,06 

 
III. Укупно: 50.063.000 50.063.000 - 2,06 

4. Студијско-истраживачки 

радови, програми и пројекти од 
значаја за Републику Србију и 

за јединице локалних 

самоуправа 100.000.000 90.000.000 10.000.000 3,71 

IV. Укупно 100.000.000 90.000.000 10.000.000 3,71 

5. IPA пројекат 11.960.000 11.960.000 - 0,49 

V. Укупно: 11.960.000 11.960.000 - 0,49 

6. Враћање средстава у складу 

са закључцима Владе 110.590 110.590 - 0,01 

VI. Укупно: 110.590 110.590 - 0,01 

7. Други радови, односно 

активности 2.889.410 2.889.410 - 0,12 

VII. Укупно: 2.889.410 2.889.410 - 0,12 

Укупно (I-VII): 3.028.638.383 2.427.973.000 600.665.383 100 

 

 

III. 

 

Корисник средстава за радове на новим инвестиционим и другим 

улагањима на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта из 

главе I. став 1. овог програма може да буде: 

1) јединица локалне самоуправе;  

2) физичко лице; 

3) пољопривредна саветодавна и стручна служба (у даљем тексту: 

Служба); 

4) научноистраживачка организација;  

5) установа и друго правно лице;  

6) јавно водопривредно предузеће. 

Лице из става 1. ове главе може да оствари право на средства само под 

условима и за радове, односно намене који су прописани овим програмом. 

Јединица локалне самоуправе, и то: општина, град и град Београд, може 

да оствари право на средства за следеће радове, односно намене из овог 

програма:  

1) комасацију (инвестициони радови, геодетско-технички радови и 

трошкови рада комисија за спровођење комасације);  

2) добровољно груписање пољопривредног земљишта (инвестициони 

радови, геодетско-технички радови и трошкови рада комисија за спровођење 

добровољног груписања земљишта); 

3)  уређење (ревитализацију) пољских путева; 

4) студијско-истраживачке радове и пројекте од значаја за јединицу 

локалне самоуправе у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта; 

5) IPA пројекат.  

Јединица локалне самоуправе може да оствари право на средства за 

радове из става 3. тач. 1)-4) ове главе ако је усвојила Годишњи програм за 

заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2013. годину, као 

и ако за радове из става 3. тач. 1)-3) ове главе достави одговарајући програм или 
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пројекат, а за радове из става 3. тачка 4) ове главе ако достави предлог за 

извођење студијско-истраживачког рада у области заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта, спецификацију трошкова (оверену и 

потписану од стране одговорног лица), датум планираног почетка и рок 

предвиђен за завршетак радова и динамику извођења радова. 

Јединица локалне самоуправе може да оствари право на средства за 

радове из става 3. тачка 5) ове главе ако достави уговор или други документ  

агенције која имплементира IPA пројекат, изабраној од ЕУ, којим доказује да је 

та јединица локалне самоуправе одабрана за извођење IPA пројекта. 

Физичко лице може да оствари право на средства за давање у закуп 

обрадивог пољопривредног земљишта, за три године давања у закуп тог 

земљишта, ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем 

тексту: Регистар) као носилац породичног пољопривредног газдинстава у 

активном статусу, ако је старије од 65 година и власник је најмање 0,5 ha, а 

највише 10 ha земљишта које даје у закуп у трајању од најмање три године, и то: 

1) физичком лицу - закупцу који је уписан у Регистар као носилац или 

као члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном 

статусу и који је уписао у Регистар парцеле које је узео у закуп;  

2) закупцу из става 6. тачка 1) ове главе који је власник земљишта које се 

граничи са земљиштем које је узео у закуп; 

3) закупцу из става 6. тачка 2) ове главе који је млађи од 40 година. 

 Служба може да оствари право на средства за контролу плодности 

обрадивог пољопривредног земљишта ако је контрола плодности извршена за 

земљиште од прве до пете катастарске класе, а за подручја са отежаним 

условима рада у пољопривреди одређеним у складу са прописом којим се 

одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за земљиште од 

прве до седме катастарске класе, за један узорак по парцели и/или за два узорка 

по парцели (ако су у питању парцеле са засадима воћарских култура и/или 

винограда), а за највише 10 узорака, и то код: 

1) физичког лица које је уписано у Регистар као носилац или као члан 

комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу и то 

на парцелама које су у власништву тих лица и уписане су у Регистар;  

2) закупца пољопривредног земљишта у државној својини чије је 

пољопривредно газдинство, односно комерцијално породично пољопривредно 

газдинставо, уписано у Регистар у активном статусу и које је уписало у Регистар 

парцеле узете у закуп. 

Служба може да оствари право на средства за контролу плодности 

обрадивог пољопривредног земљишта ако достави обједињени извештај о 

извршеној контроли плодности са резултатима агро-хемијске анализе земљишта 

са препоруком за ђубрење. 

 Служба може да оствари право на средства за контролу плодности 

обрадивог пољопривредног земљишта код закупца пољопривредног земљишта у 

државној својини из става 7. тачка 2) ове главе ако поред документације из става 

8. ове главе достави и образац о карактеристикама катастарских парцела и 

примени агротехничих мера које попуњава Служба и закупац. 

Служба може да оствари право на средства за радове на уређењу 

пољопривредног земљишта, и то за: 

 1) мелиорацију ливада и пашњака код закупца пољопривредног 

земљишта у државној својини који је уговор o закупу закључио у трајању од 

најмање три године од дана подношења захтева/пријаве за мелиорацију ливада и 
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пашњака Служби, чије је пољопривредно газдинство, односно комерцијално 

породично пољопривредно газдинставо уписано у Регистар у активном статусу 

и који је уписао у Регистар ливаде и пашњаке узете у закуп; 

2) мелиорацију пашњака код јединице локалне самоуправе, села или 

месне заједнице којима је враћено земљиште на коришћење по основу Закона о 

враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Службени гласник РС”, број 

16/92);  

3) изградњу система за наводњавање (водозахват и/или примарна мрежа 

са опремом која се поставља на примарну мрежу за наводњавање) на обрадивом 

пољопривредном земљишту код: 

(1) физичког лица које је уписано у Регистар као носилац или члан 

породичног комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу и 

које је власник земљишта, 

(2) закупца пољопривредног земљишта у државној својини, који је 

уговор о закупу закључио у трајању од најмање десет година од дана 

подношења захтева/пријаве за изградњу система за наводњавање Служби и који 

је уписао у Регистар парцеле узете у закуп;  

(3) удружења водокорисника код којег је најмање половина чланова 

уписана у Регистар као носилац или члан комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинстава у активном статусу и који су уписали у Регистар 

парцеле на којима треба да се изврше радови; 

4) привођење култури обрадивог пољопривредног земљишта код: 

(1) закупца пољопривредног земљишта у државној својини, који је 

уговор о закупу закључио на период од најмање три године од дана подношења 

захтева/пријаве за привођење култури обрадивог пољопривредног земљишта 

Служби, чије је пољопривредно газдинство, односно комерцијално породично 

пољопривредно газдинство уписано у Регистар у активном статусу и који је 

уписао у Регистар парцеле узете у закуп; 

(2) физичког лица - закупца који је уписан у Регистар као носилац 

комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава у активном статусу и 

који је уговор о закупу закључио са лицем које је старије од 65 година у трајању 

од најмање три године од дана подношења захтева/пријаве за привођење 

култури обрадивог пољопривредног земљишта Служби и који је уписао у 

Регистар парцеле узете у закуп. 

Служба може да оствари право на средства за радове, односно намене из 

става 10. тач.1)-4) ове главе ако достави одговарајући програм или пројекат за 

извођење предметних радова, уговор са извођачем радова, уговор са надзорним 

органом и уговор са власником, корисником, закупцем или удружењем 

водокорисника. 

Научноистраживачка организација, и то: пољопривредни факултет и 

институт у области пољопривреде може да оствари право на средства: 

1) за извођење студијско-истраживачких радова и пројеката од значаја за 

Републику Србију ако достави предлог за извођење студијско-истраживачког 

рада у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, 

спецификацију трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица), 

датум планираног почетка и рок предвиђен за завршетак радова, као и динамику 

извођења радова; 

2) за изградњу система за наводњавање (водозахват и/или примарна 

мрежа са опремом која се поставља на примарну мрежу за наводњавање) ако 

има у власништву пољопривредно земљиште или ако има право коришћења 
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пољопривредног земљишта у државној својини које је уписала у Регистар и ако 

достави главни пројекат за извођење тих радова. 

Установа: средња и виша пољопривредна школа и друго правно лице: 

манастир, црква и задужбина може да оствари право на средства за изградњу 

система за наводњавање (водозахват и/или примарна мрежа са опремом која се 

поставља на примарну мрежу за наводњавање) ако има у власништву 

пољопривредно земљиште или ако има право коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини које је уписала у Регистар и ако достави главни 

пројекат за извођење тих радова.  

Јавно водопривредно предузеће може да оствари право на средства за 

извођење радова на изградњи и/или реконструкцији система за наводњавање  

укључујући послове стручног надзора тих радова ако достави идејни, односно 

главни пројекат за извођење радова, при чему тај пројекат не може да се односи 

на деонице канала и објекте на деоницама канала који су обухваћени пројектима 

из Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног земљишта за 2012. годину („Службени гласник 

РС”, број 17/12), уговор са извођачем радова, уговор са надзорним органом, 

односно потписану и печатом оверену изјаву јавног водопривредног предузећа 

да je овлашћено да врши послове стручног надзора за предметне врсте радова у 

складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12).  

Јединица локалне самоуправе, Служба, научноистраживачка 

организација и установа за радове из става 3. тач. 1)-4), става 10. тач. 1) и 4), 

става 12. тачка 2) и става 13. ове главе право на средства може да оствари ако у 

програму или пројекту и предлогу за извођење студијско-истраживачког рада од 

значаја за јединицу локалне самоуправе обезбеди учешће сопствених средстава, 

односно учешће средстава из других извора. 

Јединица локалне самоуправе, Служба, научноистраживачка 

организација, установа и јавно водопривредно предузеће за радове из става 3. 

тач. 1)-3), става 10. тач. 1)-4), става 12. тачка 2), ст. 13. и 14. овог програма право 

на средства може да оствари  ако у програму или пројекту достави предмер и 

предрачун радова према техничкој структури улагања који је оверен и потписан 

од стране одговорног пројектанта, односно који је потписан од стране стручног 

лица које је израдило програм или пројекат, датум планираног почетка, рок 

предвиђен за завршетак радова и динамику извођења радова. 

 

 

IV. 

 

 

 Процентуално учешће средстава по кориснику средстава и намени 

улагања, односно врсти радова из главе I. став 1. овог програма на које има 

право корисник средстава, а у зависности од подручја на коме ће се извршити 

радови, као и максимални износи средстава по врсти ограничења које корисник 

средстава може да оствари у зависности од намене улагања, односно врсте 

радова дати су у  Табели 2.  
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Табела 2. 

 

 

Корисници средстава и намене улагања 

 

Средства за 

подручја са 

отежаним 

условима рада у 

пољопривреди 

(% учешћа) до 

Средства за 

остала подручја 

(% учешћа) до 

Максимални износи средстава по врсти ограничења дати 

у динарима са урачунатим порезом на додату вредност 

по јединици 

површине 

(ha) 

по анализираном 

узорку / обрасцу 

по поднетој 

пријави/пројекту/ 

програму/предлогу/ 

за све анализиране 

узорке 

1 2 3 4 5 6 

 

1. ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

1.1. Комасација: 

 

     

- инвестициони радови 

 

75 70 - - - 

- геодетско-технички радови и трошкови 

рада општинских комисија за 

спровођење комасације 70 60 - - - 

1.2. Добровољно груписање 

пољопривредног земљишта 

 

     

- инвестициони радови 

 

70 60 - - - 

- геодетско-технички радови и трошкови 

рада општинских комисија за 

спровођење добровољног груписања 70 60 - - - 

1.3. Уређење (ревитализација) пољских 

путева 70 60 - - 

20.000.000 

по поднетој пријави 

1.4. Студијско-истраживачки радови, 

програми и пројекти од значаја за 

јединицу локалне самоуправе 85 75 - - 

2.500.000 

по поднетој пријави 

 

1.5. ИПА пројекат 100 100 - - - 

 

2. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

2.1. Давање у закуп обрадивог 

пољопривредног земљишта: 

     

2.1.1. физичком лицу 100 100 8.000 - 

80.000 

по поднетој пријави 

 

2.1.2. закупцу који је власник земљишта 

које се граничи са земљиштем 

закуподавца 100 100 10.000 - 

100.000 

по поднетој пријави 

 

2.1.3. закупцу који је власник земљишта 

које се граничи са земљиштем 

закуподавца, а млађи је од 40 година 100 100 10.000 - 

100.000 

по поднетој пријави 

 

3. ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА 

 

3.1. Контрола плодности обрадивог 

пољопривредног земљишта код: 

     

3.1.1. физичког лица 100 100 - 1.900 по узорку 

19.000 за све узорке  

по физичком лицу 

 

3.1.2. закупца пољопривредног 

земљишта у државној својини (физичко 

и правно лице) 100 100 - 

1.900 по узорку и 

1.250 по обрасцу 

19.000 за све узорке  

по закупцу 
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3.2. Мелиорација ливада и пашњака код:      

 

3.2.1. закупца пољопривредног 

земљишта у државној својини (физичко 

и правно лице) 70 60 30.000 - 700.000 по пројекту 

3.3. Мелиорација пашњака код:      

 

3.3.1. јединице локалне самоуправе, села 

или месне заједнице којима је враћено 

земљиште на коришћење по закону 100 100 30.000 - 700.000 по пројекту 

3.4. Израдња система за наводњавање 

код:      

 

3.4.1. физичког лица - власника 

земљишта 100 100 300.000 - 

3.300.000 по 

пројекту 

 

3.4.2. закупца пољопривредног 

земљишта у државној својини (физичко 

и правно лице) 100 100 300.000 - 

3.300.000 по 

пројекту 

 

 

3.4.3. удружења водокорисника 100 100 300.000 - 

10.000.000 по 

пројекту 

3.5. Привођење култури обрадивог 

пољопривредног земљишта код: 

     

 

3.5.1. закупца пољопривредног 

земљишта у државној својини (физичко  

и правно лице) 60 50 70.000 - 

700.000 по 

програму 

 

3.5.2. физичког лица - закупца обрадивог 

пољопривредног земљишта од лица 

старијег од 65 година 50 40 70.000 - 

700.000 по 

програму 

 

4.  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

4.1. Студијско-истраживачки радови, 

програми и пројекти од значаја за 

Републику Србију 100 100 - - - 

 

4.2. Изградња система за наводњавање 65 60 300.000 - 

10.000.000 по 

пријави 

 

5. УСТАНОВА И ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ 

 

5.1. Изградња система за наводњавање 65 60 300.000 - 

10.000.000 по 

пријави 

 

6. ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

 

6.1.  Изградња и/или реконструкција 

система за наводњавање 100 100 - - - 

 

 

 Служба поред максималних износа средстава за радове, односно намене 

из Табеле 2. овог програма, за радове из главе III. став 10. тач. 1)-4) овог 

програма, по достављеној фактури, може да оствари право на максималне 

износе средстава на име накнаде трошкова за: 

 1) јавну набавку одговорног пројектанта, извођача радова и надзорног 

органа или за израду пројекта или програма који је сама израдила у износу до 

150.000 динара, са урачунатим порезом на додату вредност; 

 2) изведене радове по једном пројекту или програму у износу од 15.000 

динара, са урачунатим порезом на додату вредност.  
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 Јавна водопривредна предузећа која на основу овог програма имају право 

на средства могу да остваре максимални износ средстава са урачунатим порезом 

на додату вредност у висини до 500.000.000 динара. 

 

 

V. 

 

 Лице из главе III. став 1. тач. 1)-5) овог програма подноси пријаву на 

конкурс, а лице из главе III. став 1. тачка 6) овог програма подноси захтев за 

коришћење средстава на које има право у складу са овим програмом, 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управи за 

пољопривредно земљиште, Београд, Немањина 22-26 (у даљем тексту: 

Министарство). 

 Лице из главе III. став 1. тачка 6) овог програма захтев за коришћење 

средстава подноси до 30. јуна 2013. године. 

 Расподелу и динамику коришћења средстава извршиће Министарство на 

основу спроведеног конкурса, односно поднетих захтева за коришћење 

средстава у зависности од обезбеђених средстава и времена извођења радова. 

Конкурсом се утврђује документација коју је потребно поднети уз 

пријаву, остали критеријуми за остваривање права на средства, ако их има, и 

начин бодовања појединих критеријума. 

Министарство на основу поднете пријаве на конкурс, односно захтева за 

коришћење средстава утврђује испуњеност прописаних услова и са лицем које 

је испунило прописане услове закључује уговор којим се уређују међусобна 

права и обавезе у вези са коришћењем средстава, а посебно динамика исплате 

средстава. 

Лицима из главе III. став 1. тачка 6) овог програма средства се исплаћују 

по редоследу подношења захтева за коришћење средстава. 
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