
 

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

руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13), члана 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/13 и 116/14) 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 137/14 од 16. 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 и 128/14), у члану 3. став 3. 

износ: „5.093.845.000 динара” замењује се износом: „4.993.845.000 динара”. 

 

 

Члан 2. 

 У члану 5. став 1. износ: „23.792.500.000 динара” замењује се износом: 

„24.285.280.000 динара”. 

 У ставу 2. тачка 1) износ: „3.550.000.000 динара” замењује се износом: 

„3.450.000.000 динара”. 

 У тачки 2) износ: „10.954.500.000 динара” замењује се износом: 

„10.962.850.000 динара”. 

 У тачки 3) износ: „3.273.390.000 динара” замењује се износом: 

„3.323.390.000 динара”. 

 У тачки 4) износ: „960.000.000 динара” замењује се износом: „620.000.000 

динара”. 

 У тачки 5) износ: „10.000.000 динара” замењује се износом: „3.800.000 

динара”. 

У тачки 6) износ: „210.000.000 динара” замењује се износом: „193.800.000 

динара”. 

Тачка 7) брише се. 

У тачки 8) износ: „3.894.610.000 динара” замењује се износом: 

„4.759.130.000 динара”. 

У подтачки (1) износ: „2.194.350.000 динара” замењује се износом: 

„2.713.062.000 динара”. 

У подтачки (2) износ: „1.700.260.000 динара” замењује се износом: 

„2.046.068.000 динара”. 

У тачки 9) износ: „400.000.000 динара” замењује се износом: „462.310.000 

динара”. 
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Члан 3. 

У члану 7. став 3. износ: „10.454.500.000 динара” замењује се износом: 

10.462.850.000 динара”, а износ: „10.954.500.000 динара” замењује се износом: 

„10.962.850.000 динара”. 

 

Члан 4. 

У члану 8. став 1. износ: „1.052.200.000 динара” замењује се износом: 

„659.420.000 динара”. 

У ставу 2.  тачка 1) износ: „890.800.000 динара” замењује се износом: 

„518.000.000 динара”. 

У  подтачки (1) износ: „786.800.000 динара” замењује се износом: 

„476.800.000 динара”. 

У алинеји другој износ: „706.800.000 динара” замењује се износом: 

„396.800.000 динара”, а износ: „130.000.000 динара” замењује се износом: „50.000.000 

динара”. 

У подтачки (2) износ: „104.000.000 динара” замењује се износом: „41.200.000 

динара”. 

У алинеји првој износ: „2.000.000 динара” замењује се износом: „200.000 

динара”. 

Алинеја друга брише се. 

У алинеји трећој износ: „100.000.000 динара” замењује се износом: 

„41.000.000 динара”. 

У тачки 2) износ: „113.750.000 динара” замењује се износом: „93.770.000 

динара”. 

У подтачки (1)  износ: „83.750.000 динара” замењује се износом: „73.750.000 

динара”. 

Подтачка (2) мења се и гласи: 

„(2) очување биљних и животињских генетичких ресурса у износу од 

20.020.000 динара, од чега за очување биљних генетичких ресурса у износу од 20.000 

динара, а за очување животињских генетичких ресурса у износу од 20.000.000 динара;”. 

 

Члан 5. 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

05 Број: 

У Београду, децембра 2014. године 

 

В Л А Д А 

ПРЕДСЕДНИК 

 

 



 


