
 

 

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 2018. годину („Службени гласник 

РС”, број 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, 

44/14 и 30/18 – др. закон), 

 

Влада доноси 

 

 

УРЕДБУ 

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2018. ГОДИНИ 

(Објављено у „Службеном гласнику РС”,  

број 86/18 од 9. новембра 2018. године) 

 

 

Члан 1. 

 У Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном 

развоју у 2018. години („Службени гласник РС”, бр. 18/18 и 66/18), члану 2. ст. 

1-3. мењају се и гласе: 

 „Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину у Разделу 24, 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.1 Фонд за 

подстицање развоја пољопривредне производње у Републици, Програм 0103 

Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, 

шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0005 Кредитна 

подршка у пољопривреди, Економска класификација 451 - Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу 

од 800.000.000 динара. Одобрењем захтева за увећање апропријације из 

додатних осталих извора прихода и примања, број 401-00-00871/16/2018-05 од 

стране надлежног органа Министарства финансија дана 31. октобра 2018. 

године под бројем 7722, на Разделу 24, Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Глава 24.1 Фонд за подстицање развоја 

пољопривредне производње у Републици, Програм 0103 Подстицаји у 

пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, шумарство, 

лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0005 Кредитна подршка у 

пољопривреди, Економска класификација 451 - Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама пренета су средства из извора 

12 у износу од 150.000.000 динара. Укупна средства на Економској 

класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама утврђена су у износу од 950.000.000 динара, која се распоређују 

овом уредбом. 

 Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину у Разделу 24, 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.10 Управа за 

аграрна плаћања, Програм 0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном 

развоју, Функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска 

активност/пројекат 0001 Директна плаћања, Економска класификација 451 - 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су 

средства у износу од 21.268.248.000 динара. Решењем о промени апропријације 
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број: 401-00-2850/2018 од 8. августа 2018. године на Економској класификацији 

451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама пренета 

су средства у износу 900.000.000 динара. Укупна средства на Економској 

класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама утврђена су у износу од 20.368.248.000 динара, од који се износ 

од  20.168.248.000 динара распоређује у складу са овом уредбом.  

 Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину у Разделу 24, 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.10 Управа за 

аграрна плаћања, Програм 0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном 

развоју, Функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска 

активност/пројекат 0002 Рурални развој, Eкономска класификација 451 - 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су 

средства у износу од 5.250.778.000 динара. У складу са Решењем о промени 

апропријације број: 401-00-2850/2018 од 8. августа 2018. године на Економску 

класификацију 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама пренета су средства у износу 900.000.000 динара. Одобрењем 

захтева за отварањем и увећањем апропријације из додатних осталих извора 

прихода и примања број: 401-00-00871/15/2018-05 од стране надлежног органа 

Министарства финансија дана 30. октобра 2018. године под бројем 7359 на 

Разделу 24, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 

24.10 Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 Подстицаји у пољопривреди и 

руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, 

Програмска активност/пројекат 0002 Рурални развој, Eкономска класификација 

451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама пренета 

су средства у износу од 256.622.266 динара. Укупна средства на Eкономској 

класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама утврђена су у износу од 6.407.400.266 динара, од чега 

6.150.778.000 динара из извора 01 – Приходи буџета и 256.622.266 динара из 

извора 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, која се 

распоређују у складу са овом уредбом.”. 

  

Члан 2. 

 У члану 3. став 1. речи: „340.000.000  динара” замењују се речима: 

„290.000.000 динара”. 

 У ставу 3. речи: „3.757.957.109 динара” замењују се речима: 

„3.207.957.109 динара”. 

  

Члан 3. 

 У члану 5. став 2. тачка 2) речи: „6.224.540.000  динара” замењују 

се речима: „6.189.540.000 динара”. 

 У тачки 4) речи: „1.000.000.000  динара” замењују се речима: „ 

1.224.999.000 динара”. 

 У тачки 6) речи: „400.000.000 динара” замењују се речима: „ 

470.000.000 динара”. 

 У тачки 7) речи: „10.000.000 динара” замењују се речима: „1.000 

динара”. 

 У тачки 8) речи: „400.000.000  динара” замењују се речима: 

„150.000.000 динара”. 
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Члан 4. 

 У члану 8. став 1. речи: „2.392.820.891  динара” замењују се 

речима: „3.199.443.157 динара од чега 2.942.820.891,15 динара из извора 01 и 

256.622.266 динара из извора 13”. 

 У ставу 2. тачка 1) речи: „1.428.820.891 динара” замењују се 

речима: „1.961.441.157 динара од чега 1.704.818.891 динара из извора 01 и 

256.622.266 динара из извора 13”. 

 У подтачки (1) речи: „1.180.000.000 динара” замењују се речима: 

„1.712.620.266 динара од чега 1.455.998.000 динара из извора 01 и 256.622.266 

динара из извора 13”. 

 У подтачки (1) алинеја прва речи: „180.000.000  динара” замењују 

се речима: „280.000.000 динара”. 

 Алинеја друга мења се и гласи: 

 „- подршку за унапређење примарне пољопривредне производње 

у износу од 1.432.620.266 динара, од чега 1.175.998.000 динара из извора 01 и 

256.622.266 динара из извора 13, од чега за подршку за инвестиције за набавку 

нових машина и опреме за унапређење примарне биљне пољопривредне 

производње у износу од 400.000.000 динара, за инвестиције за набавку нових 

машина и опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне 

производње у износу од 250.000.000 динара, за инвестиције за набавку 

квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске 

пољопривредне производње у износу од 150.000.000 динара и за подршку 

инвестицијама за изградњу и опремање објеката у износу од 632.620.266 динара 

од чега 375.998.000 динара из извора 01 и 256.622.266 динара из извора 13;”. 

 У тачки 2) речи: „204.000.000 динара” замењују се речима: 

„254.000.000 динара”. 

 У подтачки (1) алинеја прва речи: „40.000.000  динара” замењују 

се речима: „9.000.000 динара”. 

 У алинеји другој речи: „70.000.000  динара” замењују се речима: 

„101.000.000 динара”. 

 У подтачки (2) речи: „94.000.000 динара” замењују се речима: 

„144.000.000 динара”. 

 У алинеји другој речи: „90.000.000 динара” замењују се речима: 

„140.000.000 динара”. 

 У тачки 3) речи: „355.000.000  динара” замењују се речима: 

„595.500.000 динара”. 

 У подтачки (1) речи: „60.000.000 динара” замењују се речима: 

„500.000 динара”. 

 У подтачки (2) речи: „200.000.000 динара” замењују се речима: 

„500.000.000 динара”. 

 У тачки 4) речи: „25.000.000 динара” замењују се речима: „2.000 

динара”. 
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 У подтачки (1) речи: „24.900.000 динара” замењују се речима: 

„1.000 динара”. 

 У подтачки (2) речи: „100.000 динара” замењују се речима: „1.000 

динара”. 

 У тачки 5) речи: „380.000.000  динара” замењују се речима: 

„388.500.000 динара”. 

 У подтачки (2) речи: „340.000.000 динара” замењују се речима: 

„348.500.000 динара”. 

 

Члан 5. 

 У члану 11. речи: „460.000.000 динара” замењују се речима: 

„660.000.000 динара”. 
 

Члан 6. 

 У члану 13. став 1. речи: „249.130.534  динара” замењују се 

речима: „217.130.534 динара”. 

 У ставу 2. тачка 2) речи: „10.000.000  динара” замењују се речима: 

„5.000.000 динара”. 

 У тачки 3) речи: „99.130.534 динара” замењују се речима: 

„72.130.534 динара”. 

 

Члан 7. 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.  

 

 

05 Број:  

У Београду,  2018. године 

 

 

В Л А Д А 
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