
 На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, број 41/09), чланa 7. Закона о буџету Републике Србије за 

2012. годину („Службени гласник РС”, број 101/11) и чланa 42. став 1. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС и 72/12), 

 

 Влада доноси 

 

 

                                                         У Р Е Д Б У 

 О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА  

РАТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ И ПРОИЗВОДЊУ КРОМПИРА У 2012. ГОДИНИ 

(Уредба је објављена у ,, Службеном гласнику РС“ број 85/12) 

 

Члан 1. 

 Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења субвенција за 

ратарску производњу и производњу кромпира у 2012. години (у даљем тексту: 

субвенција). 

 

Члан 2. 

 Право на коришћење субвенције има физичко лице, носилац 

породичног пољопривредног газдинства (у даљем тексту: корисник субвенције) 

под условом да је: 

1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним  

статусом у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра 

пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и промену података и 

прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и о 

условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, 

бр. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 и 15/12 - у даљем тексту: Правилник); 

2) на дан 9. априла 2012. године имало пријављене површине под 

одговарајућом групом пољопривредних култура, у складу са Правилником. 
 

Члан 3. 

 Корисник субвенције има право на субвенцију у износу од 6.420 

динара по хектару пријављене површине у складу са Правилником умањену за 

износ аванса оствареног по основу Уредбе о условима и начину коришћења 

премије за производњу житарица и кромпира („Службени гласник РС”, бр. 23/12, 

31/12, 35/12-исправка и 37/12-исправка), Уредбе о условима и начину коришћења 

премије за производњу крмног биља у 2012. години („Службени гласник РС”, бр. 

31/12 и 37/12-исправка), Уредбе о условима и начину коришћења премије за 

индустријско биље („Службени гласник РС”, бр. 23/12, 31/12 и 37/12-исправка) и 

Уредбе о условима и начину коришћења премије за производњу дувана у листу 

(„Службени гласник РС”, бр. 23/12 и 31/12). 
 

Члан 4. 

 Корисник субвенције подноси захтев за коришћење субвенције 

Министарству финансија и привреде - Управи за трезор (у даљем тексту: Управа) 

до 1. децембра 2012. године на обрасцу - Захтев за исплату субвенције за ратарску 

производњу и производњу кромпира у 2012. години, који је одштампан уз ову 

уредбу и чини њен саставни део. 
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 Управа исплаћује субвенцију по пријему захтева из става 1. овог 

члана, а након провере података о испуњености услова из ове уредбе и по одбитку 

износа примљеног на име аванса. 

 

Члан 5. 

 Субвенције се исплаћују према редоследу подношења захтева до 

износа средстава обезбеђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину. 

 

Члан 6. 

 Новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај 

физичко лице из члана 2. ове уредбе, ако оствари право на субвенцију на основу 

нетачних података.  

 

Члан 7. 

 Надзор над спровођењем ове уредбе врши министарство  надлежно за 

послове пољопривреде. 

 

Члан 8. 

  

 Даном ступања на снагу ове уредбе престају да важе Уредбa о 

условима и начину коришћења премије за производњу житарица и кромпира 

(„Службени гласник РС”, бр. 23/12, 31/12, 35/12-исправка и 37/12-исправка), 

Уредбa о условима и начину коришћења премије за производњу крмног биља у 

2012. години („Службени гласник РС”, бр. 31/12 и 37/12-исправка), Уредбa о 

условима и начину коришћења премије за индустријско биље („Службени гласник 

РС”, бр. 23/12, 31/12 и 37/12-исправка) и Уредбa о условима и начину коришћења 

премије за производњу дувана у листу („Службени гласник РС”, бр. 23/12 и 31/12) 

 

Члан 9. 

 

  Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

05 Број: 

У Београду,   августа  2012. године 

 

 

ВЛАДА 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК  

 

 

 



 
Образац 1 

__________________________________________________________________ 
 (Име и презиме носиоца пољопривредног  газдинства,  пребивалиште - место,  

улица и број) 

 

БПГ  
ЈМБГ  

 

МИНИСТАРСТВО 

ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

ФИЛИЈАЛА ________________ 

    ______________________ 

 

ЗАХТЕВ 

 

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ РАТАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОИЗВОДЊЕ 

КРОМПИРА У 2012. ГОДИНИ 

 
Сагласно одредбама Уредбе о условима и начину коришћења 

субвенција за ратарску производњу и производњу кромпира у 2012. години, 

подносим захтев за исплату субвенције по основу сопствене производње, и то: 

Ред. 

бр. 
Шифра Назив културе 

Кат. 
парцела 

Површина 

под културом 

hа а m
2
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Укупно:    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања 
обрасца исти пажљиво прочитао и разумео, као и да су горе наведени подаци тачни. 
Свестан сам и својим потписом потврђујем да ће давање нетачних података узроковати санкције у складу 
са законом и овом уредбом 

 

 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР У _____________, _______2012. години 

Захтев број: 

 

Датум пријема:  

Субвенција исплаћена  2012. год. _______________________ 

Обрадио: 

 

Контролисао: (Потпис подносиоца захтева) 

 





 


