
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 93/18 од 1. децембра 2018. године)  

 
Члан 1. 

 У Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном 
развоју у 2018. години („Службени гласник РС”, бр. 18/18, 66/18 и 86/18), у 
члану 2. став 2. мења се и гласи: 

 „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 

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. Решењем о употреби средстава текуће 

буџетске резерве 05 Број: 401-11651/2018 од 29. новембра 2018. године пренета 
су средства у износу од 633.565.000 динара. Укупна средства на Економској 

класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама утврђена су у износу од 21.001.813.000 динара, од којих се износ 
од 20.801.813.000 динара распоређује у складу са овом уредбом.”. 

 Ст. 4. и 5. мењају се и гласе: 
 „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 0006 Посебни подстицаји, Економска класификација 451 - 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су 

средства у износу од 255.350.000 динара. Решењем о употреби средстава текуће 
буџетске резерве 05 Број: 401-11651/2018 од 29. новембра 2018. године умањена 
су средства у износу од 32.000.000 динара. Укупна средства на Економској 

класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама утврђена су у износу од 223.350.000, која се распоређују 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 
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развоју, Функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска 
активност/пројекат 4005 ИПАРД, Економска класификација 451 - Субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у 
износу од 2.434.260.000 динара, од чега 608.565.000 динара буџетских средстава 

и 1.825.695.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за 
финансирање ИПАРД подстицаја. Решењем о употреби средстава текуће 
буџетске резерве 05 Број: 401-11651/2018 од  29. новембра 2018. године 

умањена су буџетска средства у износу од 601.565.000 динара, извор 01. Укупна 
средства на Економској класификацији 451 - Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су у износу од 
1.832.695.000 од чега 7.000.000 динара буџетских средстава и 1.825.695.000 
динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД 

подстицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.”. 
 

Члан 2. 
 У члану 3. став 3. речи: „3.207.957.109 динара” замењују се 
речима: „3.142.957.109 динара”. 

 У ставу 5. речи: „износ од 1.000.000.000 динара, од чега 
250.000.000 динара буџетских средстава” замењују се речима: „износ од 

756.999.000 динара, од чега 6.999.000 динара буџетских средстава”. 
 

Члан 3. 

 У члану 5. став 1. речи: „15.388.248.000 динара” замењују се 

речима: „16.021.813.000 динара”. 

 У ставу 2. тачка 1) речи: „3.000.000.000 динара” замењују се 

речима: „3.630.965.000 динара”.  

 У тачки 5) речи: „10.000.000 динара” замењују се речима: 

„12.600.000 динара”.  

 
Члан 4. 

 У члану 8. став 1. речи: „3.199.443.157 динара” замењују се 

речима: „3.264.443.157 динара”.  

 У ставу 2. тачка 1) мења се и гласи: 
 „1) Унапређење конкурентности у износу од 2.016.441.157 динара 

од чега 1.759.818.891 динара из извора 01 и 256.622.266 динара из извора 13, и 
то за:”. 
 Подтачка (1) мења се и гласи:  

 „(1) инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства 
у износу од 1.767.620.266 динара од чега 1.510.998.000 динара из извора 01 и 

256.622.266 динара из извора 13, од чега за:”. 
 У подтачки (1) алинеја прва речи: „280.000.000 динара” замењују 

се речима: „335.000.000 динара”. 

 У тачки 3) речи: „595.500.000 динара” замењују се речима: 

„605.500.000 динара”.  

 У подтачки (3) речи: „95.000.000 динара” замењују се речима: 

„105.000.000 динара”.  

 У подтачки (3) алинеја прва речи: „5.000.000 динара” замењују се 

речима: „15.000.000 динара”. 
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Члан 5. 
 У члану 15. речи: „1.434.260.000 динара од чега 358.565.000 

динара буџетских средстава” замењују се речима: „1.075.696.000 динара од чега 
1.000 динара буџетских средстава”. 

 

Члан 6. 
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.  
 
 

05 Број: 110-11593/2018 
У Београду, 29. новембра 2018. године 

 
 

В Л А Д А 

 
                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

 
Ана Брнабић, с.р. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


