На основу члана 42. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
СТРУЧНОГ ЗНАЊА И УСАВРШАВАЊА ЉУДСКИХ КАПАЦИТЕТА
- Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 63/14 од 17. јуна 2014. године Члан 1.
У Правилнику о коришћењу подстицаја за унапређење стручног знања и
усавршавања људских капацитета („Службени гласник РС”, број 59/13), у члану 3. став
3. мења се и гласи:
„Помоћник пољопривредног саветодавца је лице које је стекло високо
образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – master,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године из области пољопривреде или
лице које је после спроведене обуке положило тест, у складу са Уредбом о утврђивању
Програма подизања нивоа пољопривредних капацитета у Републици Србији кроз
Пројекат ангажовања асистената пољопривредних саветодаваца у сарадњи са
пољопривредним саветодавним и стручним службама за 2011. и 2012. годину
(„Службени гласник РС”, бр. 74/11, 82/11, 4/12 и 34/12).”
Став 4. брише се.
Члан 2.
У члану 6. став 1. речи: „Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде - Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа)” замењују се
речима: „Министарство пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту:
Министарство)”.
Члан 3.
У члану 7. став 1. речи: „директор Управе” замењују се речима:
„министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар)”.
У ставу 2. речи: „директору Управе” замењују се речју: „министру”.
Члан 4.
У члану 8. став 1. реч: „Управи” замењује се речју: „Министарству ”.
Члан 5.
У члану 9. став 1. речи: „2.000.000 динара” замењују се речима: „973.906
динара”.
Члан 6.
Члан 10. брише се.
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Члан 7.
У члану 11. став 1. мења се и гласи:
„Министарство са лицем коме је решењем утврђено право на подстицаје
из члана 1. овог правилника (у даљем тексту: корисник подстицаја) закључује уговор о
коришћењу подстицаја којим се уређују међусобна права и обавезе у погледу
коришћења подстицаја.”
Члан 8.
У члану 12. став 1. реч: „Управи” замењују се речју: „Министарству”.
У ставу 2. реч: „Управи” замењује се речју: „Министарству”.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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