
 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13 и 142/14), члана 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/13, 116/14 и 142/14) 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 и 44/14), 

 

Влада доноси 

 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА 

У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2014. ГОДИНИ  

 
- Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 144/14 од 27. децембра 2014.г.- 

 

Члан 1. 

У Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 

2014. години („Службени гласник РС”, бр. 8/14, 30/14, 116/14, 128/14 и 137/14), у члану 2. 

став 1. речи: „529.420.000 динара” замењују се речима: „394.949.000 динара”. 

У ставу 2. речи: „1.092.336.000 динара” замењују се речима: „1.262.336.000 

динара”. 

У ставу 3. речи: „у износу од 24.795.726.000 динара, од чега 24.601.114.000 

динара буџетских средстава”, замењују се речима: „у износу од 28.829.156.000 динара, од 

чега 28.634.544.000 динара буџетских средстава”, а речи: „28.880.895.000 динара” 

замењују се речима: „32.914.324.000 динара”. 

 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. речи: „2.350.000 динара” замењују се речима: „580.383 

динара”. 

 

Члан 3. 

У члану 5. став 1. речи: „24.285.280.000 динара” замењују се речима: 

„28.510.009.000 динара”. 

У ставу 2. тачка 1) речи: „3.450.000.000 динара” замењују се речима: 

„3.444.500.000 динара”. 

У тачки 2) речи: „10.962.850.000 динара” замењују се речима: 

„10.964.034.000 динара”. 

У тачки 6) речи: „193.800.000 динара” замењују се речима: „190.200.000 

динара”. 

У тачки 8) речи: „4.759.130.000 динара” замењују се речима: „9.005.275.000 

динара”. 

У подтачки (1) речи: „2.713.062.000 динара” замењују се речима: 

„5.176.242.000 динара”. 

У подтачки (2) речи: „2.046.068.000 динара” замењују се речима: 

„3.829.033.000 динара”. 
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У тачки 9) речи: „462.310.000 динара” замењују се речима: „458.810.000 

динара”. 

Тачка 10) брише се. 

 

Члан 4. 

У члану 7. став 1. брише се. 

Досадашњи став 2. постаје став 1. 

Досадашњи став 3. који постаје став 2. мења се и гласи: 

„Директна плаћања из члана 5. став 2. тач. 1) до 9) ове уредбе исплаћују се из 

средстава прописаних чланом 2. став 3. ове уредбе, осим директних плаћања из тачке 2), 

која се до износа од 10.464.034.000 динара исплаћују из средстава прописаних чланом 2. 

став 3. ове уредбе, док се преостали износ до 10.964.034.000 динара, и то износ од 

500.000.000 динара исплаћује из средстава прописаних чланом 2. став 2. ове уредбе, као и 

осим директних плаћања из тачке 8) подтачка (2), која се до износа од 3.659.033.000 

динара исплаћују из средстава прописаних чланом 2. став 3. ове уредбе, а преостали износ 

до 3.829.033.000 динара, и то износ од 170.000.000 динара исплаћује из средстава 

прописаних чланом 2. став 2. ове уредбе.” 

 

Члан 5. 

У члану 8. став 1. речи: „659.420.000 динара” замењују се речима: 

„580.821.483 динара”. 

У ставу 2. тачка 1) речи: „518.000.000 динара” замењују се речима: 

„486.700.000 динара”. 

У подтачки (1) речи: „476.800.000 динара” замењују се речима: „451.800.000 

динара”. 

У алинеји првој речи: „80.000.000 динара” замењују се речима: „64.300.000 

динара”, а речи: „10.000.000 динара” замењују се речима: „5.800.000 динара”. 

У алинеји другој речи: „396.800.000 динара” замењују се речима: 

„387.500.000 динара”, а речи: „50.000.000 динара” замењују се речима: „40.700.000 

динара”. 

У подтачки (2) речи: „41.200.000 динара” замењују се речима: „34.900.000 

динара”. 

У алинеји другој речи: „41.000.000 динара” замењују се речима: „34.700.000 

динара”. 

У тачки 3) речи: „32.650.000 динара” замењују се речима: „351.483 динара”.  

Подтачка (1) брише се. 

У подтачки (2) речи: „12.650.000 динара” замењују се речима: „351.483 

динара”. 

Тачка 4) брише се. 

 

Члан 6. 

У члану 10. став 2. речи: „тач. 3) и 4) ове уредбе” замењују се речима: „тачка 

3) ове уредбе”. 
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Члан 7. 

У члану 11. став 1. речи: „470.000.000 динара” замењују се речима: 

„394.597.517 динара”. 

У ставу 2. тачка 1) речи: „260.000.000 динара” замењују се речима: 

„255.065.904 динара”.   

У тачки 2) речи: „120.000.000 динара” замењују се речима: „108.388.238 

динара”. 

У тачки 3) речи: „70.000.000 динара” замењују се речима: „29.143.375 

динара”. 

У подтачки (1) речи: „10.000.000 динара” замењују се речима: „9.970.000 

динара”. 

У подтачки (2) речи: „60.000.000 динара” замењују се речима: „19.173.375 

динара”. 

У тачки 4) речи: „20.000.000 динара” замењују се речима: „2.000.000 

динара”. 

 

Члан 8. 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 

 

 

05 Број: 

У Београду, децембра 2014. године 

 

 

В Л А Д А 

 

ПРЕДСЕДНИК 
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