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(Сл. гласник РС, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

Члан 13.

➢Органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу
да утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне
политике за подручје територије аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе
на регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и
регресе за репродуктивни материјал, и то само за вештачко
осемењавање, као и мере политике руралног развоја за подручје
територије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.

➢Органи из става 1. овог члана подносе министарству извештај о
спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног
развоја најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.



(Сл. гласник РС, бр. 24/2015, 111/2015, 110/2016, 16/2018, 87/2019)

Члан 7.

Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике 
руралног развоја подноси се на Обрасцу 2 – Извештај о спровођењу 
мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за____, 
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.



Извештај о спровођењу мера пољопривредне 
политике и политике руралног развоја АП/ЈЛС

• Основ за сагледавање места пољопривреде и руралног развоја у укупном 
развоју на територији АП/ЈЛС

• Унапређење квалитета, ефикасности и ефективности програмирања

• Аналитички инструмент за унапређење планирања буџета за пољопривреду и 
рурални развој (АП/ЈЛС)

• Аналитички инструмент за планирање структуре мера развоја пољопривреде 
и руралног развоја (АП/ЈЛС)

• Помоћни инструмент за аналитички приказ ситуације тренутног стања 
пољопривреде и руралног развоја (АП/ЈЛС)

• Праћење укупне вредности инвестиција у области пољопривреде и руралног 
развоја на територији АП/ЈЛС (АП/ЈЛС)

• Аналитички инструмент за планирање/програмирање мера пољопривредне 
политике и политике руралног развоја у Републици Србији (МПШВ: Сектор за 
пољопривредну политику и Сектор за рурални развој)



Достављени извештаји АП/ЈЛС о спроведеној програмској подршци 
пољопривреди и руралном развоју

(2015-2019)
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Достављени извештаји о спроведеној програмској подршци 
пољопривреди и руралном развоју у 2019. години посредством 
Платформе

(стање на дан:12.02.2020. год.)

• 10 извештаја одобрених посредством Платформе и достављених
(са пропратним актом) у писменој форми МПШВ

• 19 извештаја одобрених посредством Платформе (у електронској 
форми) за достављање у писменој форми МПШВ

• 2 извештаја у поступку корекције

• 31/120 извештаја одобрених и у поступку корекције, 
посредством Платформе (око 1/4)

• Законски рок за достављање извештаја за 2019. годину: 31. март 
2020. године



Структура планираних буџетских средстава за пољопривреду и 
рурални развој у Републици Србији за 2018. годину
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Реализована финансијска средства за 
пољопривреду и рурални развој у 2018. години

(РСД)

Врста подстицаја МПШВ ЈЛС

Директна плаћања 20.953.935.702 97.070.791

Рурални развој 6.205.028.716 1.337.133.114

Кредитна подршка 912.198.129 72.640.175

Посебни подстицаји 203.235.307 72.044.927

Остали подстицаји - 42.786.895

Укупно 28.274.397.854 1.621.675.902



Структура исплаћених подстицаја у 2018. години
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Реализација укупног буџета и буџета по мерама одобрених програма ЈЛС за 
2018. годину, у хиљ. РСД 
(без пренетих обавеза)

• Укупан буџет за пољопривреду и рурални развој:

1.942.442 →  1.513.312,  реализација: 77,9%

• Директна плаћања

109.847 → 83.996, реализација: 76,5%

• Мере руралног развоја

1.579.257 → 1.253.875, реализација: 79,4%

• Посебни подстицаји

103.939 → 70.945, реализација: 68,3%

• Остале мере

43.913 → 36.167, реализација: 82,4%



Реализација буџета по мерама руралног развоја одобрених програма ЈЛС за 
2018. годину, у хиљ. РСД 
(без пренетих обавеза)

✓ 101 - Инвестиције у физичку имовину ПГ: 1.086.252 → 929.389, реализација: 77,9%

✓ 102 – Удружења у области пољопривреде: 53.405 → 31.013, реализација: 58,1%

✓ 104 – Управљање ризицима: 148.435 → 99.827, реализација: 67,3%

✓ 201.1 – Одрживо коришћење пољ. земљишта – 5.525 → 3.382, реализација: 61,2%

✓ 201.2 - Одрживо коришћење шума – 1.060 → 960, реализација: 90,6%

✓ 201.3 – Органска производња – 9.171 → 3.412, реализација: 37,2%

✓ 201.4 - Очување биљних и животињских ген.ресурса – 0

✓ 301 – Рурална инфраструктура – 200.735 → 141.110, реализација: 70,3%

✓ 302 – Непољопривредне активности – 7.050 → 3.001, реализација: 42,6%

✓ 303 – Подршка младим пољопривредницима – 11.916 → 7.425, реализација: 62,3%

✓ 304 – Додата вредност (сертификација)– 33.352 → 20.275, реализација: 60,8%



Реализација програмског буџета ЈЛС  
(исплаћено – извештај / планирано - програм)

(са пренетим обавезама)

Укупан буџет за пољопривреду 
и рурални развој Буџет по групама мера, 2018
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Исплаћени подстицаји и укупна вредност инвестиција у области 
пољопривреде и руралног развоја ЈЛС

(2015-2018)
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Поднети и исплаћени захтеви, ЈЛС
(без пренетих обавеза)
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Просечан износ исплаћених подстицаја по захтеву
(без пренетих обавеза)
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Закључци, проблеми, препоруке, предлози

Република Србија
Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде



Најчешћа питања релевантна за унапређење квалитета 
достављених извештаја и рада Платформе

• Погрешно обрачунат износ подстицаја у односу на Укупну 
вредност инвестиција у Извештају о корисницима;

• Евиденција пренетих обавеза. Износе пренетих обавеза из текуће 
године обавезно унети у програмски буџет за наредну годину како 
би пренете обавезе биле унете у Извештај посредством 
Платформе. Конкретније, то значи да ће настале и неизвршене 
обавезе у текућој извештајној години бити приказане у извештају 
за наредну годину као пренете обавезе;

• Повлачење података за Планирана средства из Програма за 2020. 
уместо Програма за 2019. годину;

• Разликовање два обавештења о одобрењу извештаја која ЈЛС 
примају: прво - одобрење са позивом за достављање писмене 
верзије извештаја МПШВ и друго - обавештење да је писмена 
верзија достављена МПШВ и тиме и званично одобрена (са унетим 
заводним бројем)... ова два обавештења код неких ЈЛС изазивају 
забуну кроз питање да ли да поново доставе извештај који су већ 
једном доставили 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

Верица Лазић,
Самостални саветник за процену ефеката 

мера руралног развоја
Сектор за рурални развој

011/3348-042 
verica.lazic@minpolj.gov.rs

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
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