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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И И ВОДОПРИВРЕДЕ 

2. Министар Бранислав Недимовић 

3. Делокруг На основу члана 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - 
др. закон и 62/17), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове 
државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја пољопривреде и прехрамбене 
индустрије; анализу производње и тржишта пољопривредних производа; билансе пољопривредно-
прехрамбених производа и систем робних резерви основних пољопривредно-прехрамбених 
производа; уређење заједничког тржишта, мере тржишно-ценовне политике, структурне политике и 
земљишне политике у пољопривреди; мере подстицаја за унапређење пољопривредне производње; 
предлагање системских решења и мера заштите при увозу пољопривредних и прехрамбених 
производа; заштиту и коришћење пољопривредног земљишта; производњу аграрних инпута за 
пољопривредну и прехрамбену индустрију, производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, 
етанола, дувана и производа од дувана и прехрамбених производа; контролу квалитета 
пољопривредних производа и прехрамбених производа, вина, алкохолних и безалкохолних пића, 
воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху, минералних 
вода, етанола, дувана и производа од дувана у унутрашњем и спољном промету; рурални развој; 
земљорадничко задругарство; стручне пољопривредне службе; систем тржишних информација у 
пољопривреди; производњу, цертификацију и контролу квалитета и промета семена и садног 
материјала; признавање и заштиту сорти биља и раса домаћих животиња; очување и одрживо 
коришћење биљних и животињских генетичких ресурса за храну и пољопривреду; стварање услова за 
приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава 
претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; инспекцијски 
надзор у области пољопривреде, као и друге послове одређене законом. Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља и послове државне управе који се односе на: 
управљање пољопривредним земљиштем у државној својини; успостављање и вођење 
информационог система о пољопривредном земљишту у Републици Србији; додељивање средстава 
за извођење радова и праћење реализације годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у Републици Србији; праћење израде Пољопривредне основе Републике 
Србије и њено остваривање; вођење регистра пољопривредних основа јединица локалне 
самоуправе, као и друге послове одређене законом. Управа за ветерину, као орган управе у саставу 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне 
послове који се односе на: здравствену заштиту животиња; ветеринарско-санитарну контролу у 
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производњи и у унутрашњем и спољном промету животиња, споредних производа животињског 
порекла, репродуктивног материјала и других организама и предмета којима се може пренети заразна 
болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње; регистрацију, односно 
одобравање и контролу рада објеката за производњу намирница животињског порекла (кланице, 
млекаре и др.); регистрацију, односно одобравање и контролу објеката за производњу хране за 
животиње и нешкодљиво уклањање лешева и споредних производа животињског порекла, као и 
објеката за њихову прераду; контролу производње и унутрашњи и спољни промет лекова и 
биолошких средстава за употребу у ветерини, као и друге послове одређене законом. Управа за 
заштиту биља, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: заштиту биља од заразних 
болести и штеточина; контролу средстава за заштиту биља и ђубрива у производњи, унутрашњем и 
спољном промету; контролу примене средстава за заштиту биља; производњу и регистрацију 
средстава за заштиту биља и исхрану биља; утврђивање испуњености услова, процену ризика и 
спровођење мера контроле везаних за биолошку сигурност код ограничене употребе, увођења у 
производњу, стављање у промет и увоз генетички модификованих организама; фитосанитарни 
надзор и инспекцију у унутрашњем и спољном промету биља, семена и садног материјала, као и 
друге послове одређене законом. Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне 
послове који се односе на: политику водопривреде; вишенаменско коришћење вода; 
водоснабдевање, изузев дистрибуције воде; заштиту од вода; спровођење мера заштите вода и 
планску рационализацију потрошње воде; уређење водних режима; праћење и одржавање режима 
вода који чине и пресецају границу Републике Србије; инспекцијски надзор у области водопривреде, 
као и друге послове одређене законом. Управа за шуме, као орган управе у саставу Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који 
се односе на: политику шумарства; очување шума; унапређење и коришћење шума и дивљачи; 
спровођење мера заштите шума и дивљачи; контролу семена и садног материјала у шумарству; 
инспекцијски надзор у области шумарства и ловства, као и друге послове одређене законом.  

4. Органи управе у саставу/имаоци 
јавних овлашћења 

Управа за пољопривредно земљиште; Управа за аграрна плаћања; Управа за ветерину; Управа за 
заштиту биља; Управа за шуме; Републичка дирекција за воде; Дирекција за националне референтне 
лабораторије;  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о безбедности 
хране 

Измене и допуне Закона о 
безбедности хране у поступку 
усаглашавања са Регулативом 
178/2000 Јаснија подела 
надлежности и одговорности 
органа задужених за спровођење 
службених контрола; основ за 
доношење свих подзаконских 
прописа за спровођење закона, 
стварање услова за 
успостављање и функционисање 
мреже овлашћених и националних 
референтних лабораторија  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  01. 2018.  

2 Предлог законa о изменама и 
допунама Закона о здрављу биља 
(„АП”)  

Дефинишу се субјекти као и 
услови под којима им могу бити 
поверени послови укључујући и 
област шумарства. Обзиром на 
стални раст обима међународног 
промета биља и нове ризике од 
уношења штетних организама, као 
и обавезу надлежног органа по 
питању гарантовања статуса 
одређених штетних организама, 
потребно је да се прописи стално 
иновирају пратећи актуелне 
промене, као и нова научна и 
техничка сазнања у области 
здравља биља. Овим изменама и 
допунама Закона о здрављу биља 
отклањају се недостаци тог закона 
који су уочени у његовој примени  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

3 Предлог законa о изменама и 
допунама Закона о обављању 
саветодавних и стручних послова у 
области пољопривреде  

Уређују се услови и начин 
обављања саветодaвних и 
стручних послова, регистар 
пољопривредних саветодаваца, 
обука пољопривредних 
саветодаваца, планирање развоја 
саветодавних послова  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

НЕ  03. 2018.  

4 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о средствима за 
исхрану биља и оплемењивачима 
земљишта („АП”)  

Дефинише се успостављање 
система референтних и службених 
лабораторија, утврђивање 
послова од јавног интереса, 
одређивање средстава за исхрану 
биља и оплемењивача земљишта 
која се не уписују у Регистар, 
јасније дефинисање услова за 
увоз, изузетке од узорковања и 
испитивања у поступку увоза 
средстава за исхрану биља и 
оплемењивача земљишта, као и 
прописивање такси за покриће 
трошкова у поступку разврставања 
средстава за исхрану биља и 
оплемењивача земљишта ради 
уписа у Регистар, као и проверу 
испуњености услова за упис 
дистрибутера и увозника у 
Регистар дистрибутера и увозника  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

НЕ  03. 2018.  

5 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о средствима за 
заштиту биља („АП”)  

Врши се даље усклађивање са 
релевантним прописима ЕУ у 
области средстава за заштиту 
биља, престаје се са применом 
два система регистрације (и према 

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Закону о заштити биља и према 
Закону о средствима за заштиту 
биља), успоставља се систем 
службених и референтних 
лабораторија, систем обука у 
области средстава за заштиту 
биља и система контроле уређаја 
за примену средстава за заштиту 
биља  

6 Предлог закона о управљању 
биљним генетичким ресурсима 

Овим законом уређују се: 
управљање биљним генетичким 
ресурсима Републике Србије; 
основни циљеви и начела 
очувања, одрживог коришћења и 
приступа биљним генетичким 
ресурсима; субјекти у спровођењу 
закона; мере и поступци за 
очување и одрживо коришћење 
биљних генетичких ресурса; 
јединствена база података о 
биљним генетичким ресурсима; 
оснивање Националне Банке 
биљних гена; формирање 
Стручног савета за биљне 
генетичке ресурсе; доношење 
Националног програма, 
финансирање; надзор над 
спровођењем закона; казнене 
одредбе и време ступања закона 
на снагу  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

НЕ 04. 2018.  

7 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о подстицајима у 

Изменама Закона стварају се 
услови за плаћање премије за 

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-

ДА  04. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

пољопривреди и руралном развоју млеко према квалитету и 
успостављање подршке у 
сточарству по грлу у складу са 
ЗПП  

2024. године  
 

8 Предлог закона о вину и другим 
производима од грожђа и вина 

Регулише се сектор вина 
(прoизвoдњa и квaлитeт грoжђa, 
вина и других производа од грожђа 
и вина, укључујући ароматизоване 
производе од вина; рejoнизaциja 
винoгрaдaрских гeoгрaфских 
прoизвoдних пoдручja и 
виноградарске зоне; 
клaсификaциja винских сoрти 
винoвe лoзe, винa и других 
прoизвoдa oд грoжђa и винa; 
гeoгрaфскo пoрeклo; прoмeт; кao и 
другa питaњa oд знaчaja зa 
грoжђe, винo и другe прoизвoдe од 
грожђа и вина која се тичу 
заједничке организације тржишта 
вина и пoдeлa oбaвљaња пoслoвa 
у сeктoру винoгрaдaрствa и 
винaрствa) у складу са Уредбом 
(ЕУ) бр. 1308/2013 и Уредбом (ЕУ) 
бр. 251/2014  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  05. 2018.  

9 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о пољопривреди и 
руралном развоју 

Уређују се циљеви 
пољопривредне политике и 
политике руралног развоја, као и 
начин њиховог остваривања, 
Регистар пољопривредних 
газдинстава, правила посебног 
поступка спровођења и контроле 

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

ИПАРД програма и друга питања  

10 Предлог закона о уређењу тржишта 
пољопривредних производа 

Oвим сe Зaкoнoм прoписуjу нaчин 
и мeрe урeђeњa тржиштa у 
пojeдиним сeктoримa 
пoљoприврeдних прoизвoдa, 
услови зa aктивирaњe пojeдиних 
мeрa урeђeњa тржиштa, кoрисници 
у спровођењу нaвeдeних мeрa, 
њихoвa кoнтрoлa тe упрaвни и 
инспeкциjски нaдзoр  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  07. 2018.  

11 Предлог закона о семену и садном 
материјалу пољопривредног и 
украсног биља („АП”, „ЈР”)  

Уређује се област производње и 
промета семена и садног 
материјала пољопривредног и 
украсног биља, а истовремено се 
врши усаглашавање са 
релевантним Директивама ЕУ, 
којима је регулисано стављање у 
промет семена уљаних и 
индустријских култура, поврћа, 
житарица, репе, крмног биља и 
семенског кромпира; стављање у 
промет репродукционог садног 
материјала воћака и воћних 
садница намењених производњи 
воћа; стављање у промет садног 
материјала винове лозе; 
стављање у промет 
репродукционог садног материјала 
украсног биља у Европској унији  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  09. 2018.  

12 Предлог закона о структурној 
подршци и уређењу тржишта у 

Oвим сe Зaкoнoм прoписуjу нaчин 
и мeрe структурне подршке у 

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-

ДА  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

рибарству („ЈР“) рибарству, нaчин и мeрe урeђeњa 
тржиштa у рибарству, кoрисници у 
спровођењу нaвeдeних мeрa, 
њихoвa кoнтрoлa тe упрaвни и 
инспeкциjски нaдзoр  

2024. године  

13 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о ветеринарству 

Релевантни прописи из ПГ 12 
Усклађивање система здравствене 
заштите и промета животиња, 
безбедности хране животињског 
порекла, хране за животиње и 
споредних производа животињског 
порекла  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  09. 2018.  

14 Предлог закона о шемама квалитета 
за пољопривредне и прехрамбене 
производе 

Усaглaшавање нaциoнaлнoг 
прaвнoг oквирa у oблaсти oзнaкa 
гeoгрaфскoг пoрeклa (шeмa 
квaлитeтa) зa пoљoприврeднe и 
прeхрaмбeнe прoизвoдe са ЕУ 
acquis. Oвим Зaкoнoм ћe сe 
урeдити и другe шeмe квaлитeтa 
кoje трeнутнo нeдoстajу, кao штo су 
„гарантовано трaдициoнaлни 
спeциjaлитeт“, „плaнински 
прoизвoд“, кao и нaциoнaлнe шeмe 
квaлитeтa  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  12. 2018.  

15 Предлог закона о дивљачи и ловству 
("ЈР") 

Овим законом уређујe се: заштита, 
управљање, лов, коришћење и 
унапређивање популација 
дивљачи у ловишту; заштита, 
очување и унапређивање 
станишта дивљачи; заштита, 
уређивање и одржавање ловишта 

Стратегија развоја шумарства Републике 
Србије 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

и друга питања од значаја за 
дивљач и ловство  

16 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о органској 
производњи 

Уређује се производња 
непрерађених и прерађених 
пољопривредних производа и 
хране за животиње методама 
органске производње, циљеви, 
начела и методе органске 
производње, контрола и 
сертификација, прерада, 
обележавање, складиштење, 
превоз, промет, увоз и извоз 
органских производа, као и друга 
питања од значаја за органску 
производњу  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  12. 2018.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању 
Националног програма 
руралног развоја за период 
2018-2020. године 

Члан 5. став 2. Закона о 
пољопривреди и руралном 
развоју („Службени гласник 
РС”, бр. 41/09, 10/13– др. 
закон и 101/16) и члан 43. 
став 3. Закона о Влади 
("Службени гласник РС", 
број 55/05, 71/05- исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 7/14 - одлука УС 
и 44/14) 

Утврђује средњорочне и 
краткорочне циљеве 
политике руралног развоја, 
начин, редослед и рокове 
за остваривање циљева, 
очекиване резултате, као и 
облик, врсту, намену и 
обим појединих подстицаја. 
Представља даљу разраду 
Стратегије пољопривреде 
и руралног развоја за 
период 2014-2024 на 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

средњорочном нивоу  

2 Уредба о расподели 
подстицаја у 
пољопривреди и руралном 
развоју у 2018. години  

Члан 4. став 1. Закона о 
подстицајима у 
пољопривреди и руралном 
развоју („Службени гласник 
РС“, бр. 10/13, 142/14, 
103/15, 101/16) и члан 42. 
став 1. Закона о Влади 
("Службени гласник РС", 
број 55/05, 71/05- исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 7/14 - одлука УС 
и 44/14) 

Дефинише обим 
средстава, врсте и 
максималне износе 
подстицаја у 
пољопривреди и руралном 
развоју за 2018. годину  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  01. 2018.  

3 Закључак о усвајању 
Националног програма 
пољопривреде за период 
2018-2020. године 

Члан 5. став 1. Закона о 
пољопривреди и руралном 
развоју („Службени гласник 
РС”, бр. 41/09, 10/13–др. 
закон и 101/16) и члан 43. 
став 3. Закона о Влади 
("Службени гласник РС", 
број 55/05, 71/05- исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 7/14 - одлука УС 
и 44/14) 

Утврђује средњорочнe и 
краткорочнe циљевe 
пољопривредне политике, 
начин, редослед и роковe 
за остваривање наведених 
циљева, очекиванe 
резултатe, као и облик, 
врсту, намену и обим 
појединих подстицаја. 
Представља даљу разраду 
Стратегије пољопривреде 
и руралног развоја за 
период 2014-2024 на 
средњорочном нивоу  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  01. 2018.  

4 Закључак о усвајању 
Програма расподеле и 
коришћење средстава 
субвенција у области 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину ("Службени гласник 
РС", број 113/17) и члан 43. 

Утврђују се средства 
субвенције којима се 
финансирају стручни 
послови у области заштите 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

НЕ 01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

заштите биља за 2018. 
годину („АП”)  

став 3. Закона о Влади 
("Службени гласник РС", 
број 55/05, 71/05- исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 7/14 - одлука УС 
и 44/14)  

биља   

5 Закључак о усвајању 
Програма расподеле и 
коришћења средстава 
субвенција у области 
шумарства за 2018. годину 

Члан 80. став 2. Закона о 
шумама („Службени 
гласник РСˮ, бр. 
30/10,93/12 и 89/15/2015), 
члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РСˮ, бр. 113/17) и члан 43. 
став 3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РСˮ, 
бр. 55/05, 71/05- исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 7/14 - одлука УС 
и 44/14) 

Утврђују се средства 
субвенције којима се 
финансирају радови који 
обезбеђују повећање 
шумовитости, конверзију 
изданачких шума и 
производњу шумског 
репродуктивног материјала  

Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 
 

НЕ  03. 2018.  

6 Уредба о утврђивању 
Годишњег програма 
развоја саветодавних 
послова у пољопривреди 
за 2018. годину  

Члан 27. став 4. Закона о 
обављању саветодавних и 
стручних послова у 
области пољопривреде 
(„Службени гласник РС”, 
број 30/10) и члан 43. став 
1. Закона о Влади 
("Службени гласник РС", 
број 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
одлука УС, 72/12, 7/14 - 

Утврђују се конкретне 
активности које се односе 
на обављање 
саветодавних послова у 
пољопривреди, подручја на 
којима се обављају ти 
послови, рокови, начин 
спровођења активности, 
извори и распоред 
коришћења средстава као 
и начин контроле 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

одлука УС и 44/14) спровођења овог програма  

7 Уредба о утврђивању 
Годишњег програма мера 
за спровођење 
одгајивачког програма за 
2018. годину 

Члан 19. Закона о 
сточарству („Службени 
гласник РС", бр. 41/09, 
93/12 и 14/16), члан 4. став 
1. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном 
развоју („Службени гласник 
РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16), a у вези 
са чланом 8. Закона о 
буџету Републике Србије 
за 2018. годину („Службени 
гласник РС”, број 113/17) и 
члан 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) 

Дефинишу се правци 
развоја сточарске 
производње и начини 
спровођења одгајивачких 
програма за сваку 
животињску врсту за ту 
годину  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  03. 2018.  

8 Закључак о усвајању 
Програма расподеле и 
коришћења средстава 
Буџетског фонда за развој 
ловства Републике Србије 
за субвенције у области 
ловства у 2018. години 

Члан 82. став 4. Закона о 
дивљачи и ловству 
(„Службени гласник РСˮ, 
број 18/10), члан 8. Закона 
о буџету Републике Србије 
за 2018. годину („Службени 
гласник РСˮ, бр.113/17) и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РСˮ, бр. 55/05, 71/05- 
исправка, 101/07, 65/08-УС, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Влада актом распоређује 
средства субвенција из 
Буџетског фонда за развој 
ловства Републике Србије  

Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7/14-УС и 44/14) 

9 Уредба о висини накнада 
за воде за 2018. годину 

Члан 191. Закона о водама 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 30/10 и 93/12) и члан 
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) 

Утврђује се висина накнаде 
за коришћење водa, 
накнаде за испуштену 
воду, накнаде за 
одводњавање, накнаде за 
коришћење водних 
објеката и система и 
накнаде за извађени речни 
нанос  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  03. 2018.  

10 Уредба о утврђивању 
Општег плана за одбрану 
од поплава за период од 
2018. до 2024. године 

Члан 54. став 2. Закона о 
водама („Службени гласник 
РС”, бр. 30/10, 93/12 и 
101/16) и члан 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) 

Утврђује се начин 
институционалног 
организовања одбране од 
поплава, дужности, 
одговорности и овлашћења 
руководилаца одбране, 
институција и других лица 
надлежних за одбрану од 
поплава, мере које се 
морају предузимати 
превентивно и у периоду 
наиласка великих вода, 
начин осматрања и 
евидентирања података, 
прогноза појава и 
обавештавање  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  03. 2018.  

11 Уредба о утврђивању 
Годишњег програма 
коришћења средстава 
Буџетског фонда за шуме 
Републике Србије у 2018. 

Члан 88. став 4. Закона о 
шумама („Службени 
гласник РСˮ, број 30/10, 
93/12 и 89/15), члан 8. 
Закона о буџету Републике 

Влада утврђује Годишњи 
програм коришћења 
средстава Буџетског фонда 
за шуме Републике Србије 
у 2018. години, који је 

Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

години Србије за 2018. годину 
(„Службени гласник РСˮ, 
бр.113/17) и члан 42. став 
1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РСˮ, 
бр. 55/05, 71/05 - исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
одлука УС, 72/12, 7/14 - 
одлука УС и 44/14)  

саставни део Уредбе  

12 Уредба о утврђивању 
Програма управљања 
водама у 2018. години 

Члан 42. став 3. Закона о 
водама („Службени гласник 
РС”, бр. 30/10, 93/12 и 
101/16) и члан 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) 

Утврђују се послови од 
општег интереса у 
управљању водама који ће 
се финансирати у 2018. 
години, као и износ 
средстава за обављање 
тих послова  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  03. 2018.  

13 Уредба о утврђивању 
Програма извођења радова 
на заштити, уређењу и 
коришћењу 
пољопривредног 
земљишта за 2018. годину 

Члан 14. став 2. Закона о 
пољопривредном 
земљишту („Службени 
гласник РС“, бр. 62/06, 
65/08 - др. закон, 41/09, 
112/15 и 80/17) и члан 42. 
став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС“, 
бр. 55/05, 71/05-испр., 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12- 
одлука УС, 72/12, 7/14- 
одлука УС и 44/14) 

Ближе се одређује Програм 
радова на заштити, 
уређењу и коришћењу 
пољопривредног 
земљишта: врста и обим 
радова и осталих 
инвестиционих улагања, 
корисници средстава и 
услови на основу којих се 
остварују права на 
средства  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  04. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

14 Закључак о усвајању 
Програма о изменама и 
допунама ИПАРД програма 
за Републику Србију за 
период 2014-2020. године 

Члан 43. став 3. 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)  

Измене и допуне ИПАРД 
програма за Републику 
Србију за период 2014-
2020. године  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ 06. 2018.  

15 Уредба о утврђивању 
Годишњег програма 
мониторинга статуса вода у 
2018. години 

Члан 109. став 1. Закона о 
водама („Службени гласник 
РС”, бр. 30/10, 93/12 и 
101/16) и члан 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) 

Утврђује се Програм 
мониторинга статуса 
површинских и подземних 
вода у 2018. години  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  06. 2018.  

16 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
преношење, спровођење и 
делотворну и ефикасну 
примену правних тековина 
ЕУ у Поглављу 11 - 
Пољопривреда и рурални 
развој 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-одлука УС и 
72/12, 7/14-одлука УС и 
44/14) 

Доноси се Закључак о 
усвајању Акционог плана 
за преношење, 
спровођење и делотворну 
и ефикасну примену 
правних тековина ЕУ у 
Поглављу 11 - 
Пољопривреда и рурални 
развој  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  06. 2018.  

17 Закључак о утврђивању 
Допуне Основе за вођења 
преговора и закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Мађарске о сарадњи у 
области одрживог 

Члан 6. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС”, број 32/13) и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 

Утврђује се Допуна Основе 
која садржи основна 
питања о којима ће се у 
наставку вођења преговора 
преговарати, ставове 
делегације Републике 
Србије у вези са тим 

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  06. 2018.  



  

137 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

управљања 
прекограничним водама и 
сливовима од заједничког 
интереса 

РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

питањима, састав 
делегације Републике 
Србије и предрачун 
трошкова за рад 
делегације  

18 Уредба о утврђивању 
методологије за обрачун 
цене снабдевања водом за 
пиће системом јавног 
водовода и цене 
сакупљања, одвођења и 
пречишћавања отпадних 
вода системом јавне 
канализације 

Члан 157. став 2. тачка 1) 
Закона о водама 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и 
члан 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) 

Утврђује се методологија 
за обрачун цене 
снабдевања водом за пиће 
системом јавног водовода 
и цене сакупљања, 
одвођења и пречишћавања 
отпадних вода системом 
јавне канализације  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  09. 2018.  

19 Уредба о утврђивању 
критеријума за одређивање 
референтне цене воде 

Члан 157. став 2. тачка 2) 
Закона о водама 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и 
члан 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) 

Утврђују се критеријуми за 
одређивање референтне 
цене воде  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

ДА  09. 2018.  

20 Закључак о утврђивању 
Допуне Основе за вођења 
преговора и закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Румуније о сарадњи у 

Члан 6. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС”, број 32/13) и 
члан 43. став 3. Закона о 

Утврђује се Допуна Основе 
која садржи основна 
питања о којима ће се у 
наставку вођења преговора 
преговарати, ставове 
делегације Републике 

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

области одрживог 
управљања 
прекограничним водама 

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) 

Србије у вези са тим 
питањима, састав 
делегације Републике 
Србије и предрачун 
трошкова за рад 
делегације  

21 Закучак о усвајању 
Програма развоја 
шумарства на територији 
Републике Србије 

Члан 19. Закона о шумама 
(„Службени гласник РСˮ, 
бр. 30/10, 93/12 и 89/15/15) 
и члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РСˮ, бр. 55/05, 71/05- 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 - одлука УС и 44/14) 

Стратешки плански 
документ којим се утврђују 
правци развоја шума и 
шумарства са акционим 
планом за његово 
спровођење  

Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 
 

НЕ  11. 2018.  

22 Стратегија са Акционим 
планом за преношење, 
спровођење и делотворну 
и ефикасну примену 
правних тековина ЕУ у 
Поглављу 12 - Безбедност 
хране, ветеринарска и 
фитосанитарна питања  

Члан 45. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-одлука УС и 
72/12, 7/14-одлука УС и 
44/14) 

Доноси се Стратегија и 
Акциони план за 
преношење, спровођење и 
делотворну и ефикасну 
примену правних тековина 
ЕУ у Поглављу 12 - 
Безбедност хране, 
ветеринарска и 
фитосанитарна питања  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  12. 2018.  

23 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Народне Демократске 
Републике Алжира о 
сарадњи у области 

Члан 6. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС”, број 32/13) и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 

Доноси се Закључак којим 
се утврђује Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Народне 
Демократске Републике 
Алжира о сарадњи у 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

заштите биља и биљног 
карантина 

РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

области заштите биља и 
биљног карантина и 
именује овлашћено лице за 
потписивање истог  

24 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Турске о 
ветеринарској сарадњи 

Члан 6. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС”, број 32/13) и 
члан 43. став 3. 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) 

Доноси се Закључак којим 
се утврђује Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Турске о ветеринарској 
сарадњи и именује 
овлашћено лице за 
потписивање истог  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  12. 2018.  

25 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Меморандума о 
разумевању између 
Министарства 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике 
Србије и Министарства 
пољопривреде Републике 
Либана о сарадњи у 
области пољопривреде 

Члан 19. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС”, број 32/13) и 
члан 43. став 3. 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) 

Доноси се Закључак којим 
се утврђује Основа за 
закључивање 
Меморандума о 
разумевању између 
Министарства 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике 
Србије и Министарства 
пољопривреде Републике 
Либана о сарадњи у 
области пољопривреде и 
именује овлашћено лице за 
потписивање истог  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  12. 2018.  

26 Закључци о додели права 
коришћења државних шума 

Члан 99а Закона о шумама 
(„Службени гласник РСˮ, 

Влада на предлог 
Министарства додељује 

Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 

НЕ  током 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

у државној својини бр. 30/10, 93/12 и 89/15) и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РСˮ, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 - одлука УС и 44/14)  

право коришћења шума у 
државној својини и одузима 
право корисницима који не 
испуњавају законом 
прописане услове  

 године  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о подстицајима за 
инвестиције у пољопривреди за 
унапређење конкурентности и 
достизање стандарда квалитета 
кроз подршку у примарну 
производњу биљних култура  

Члан 3. став 4. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

2 Правилник о подстицајима 
програмима за диверсификацију 
дохотка и унапређење квалитета 
живота у руралним подручјима 
кроз подршку младим 
пољопривредницима 

Члан 34. став 7. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, број 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

3 Правилник о измени и допуни 
Правилника о условима, начину и 
обрасцу захтева за остваривање 
права на регрес за премију 

Члан 31. став 6. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

НЕ 01. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

осигурања усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника 
и животиња 

103/15 и 101/16)   

4 Правилник о изменама 
Правилника о подстицајима за 
производњу садног материјала и 
сертификацију и клонску селекцију 
воћака, винове лозе и хмеља  

Члан 42. став 5. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ 01. 2018.  Није 
предвиђен  

5 Правилник о изменама 
Правилника о подстицајима 
програмима за унапређење 
конкурентности за инвестиције у 
физичку имовину пољопривредног 
газдинства кроз подршку подизања 
вишегодишњих производних 
засада воћака, винове лозе и 
хмеља  

Члан 34. став 6. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ 01. 2018.  Није 
предвиђен  

6 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о подстицајима за 
инвестиције у прераду и маркетинг 
пољопривредних и прехрамбених 
производа и производа рибарства 
за набавку опреме у сектору 
млека, меса, воћа, поврћа и 
грожђа 

Члан 3. став 4. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

7 Правилник о садржини техничке 
документације за извођење 
геодетско-техничких радова у 

Члан 80. став 1. тачка 7) Закона о 
пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

комасацији 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15 и 
80/17)  

период 2014-2024. године  
 

8 Правилник о годишњем програму 
пострегистрационе контроле 
средстава за заштиту биља за 
2018. годину („АП”)  

Члан 29. став 1. Закона о 
средствима за заштиту биља 
(„Службени гласник РСˮ, број 
41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  01. 2018.  01.2018. 

9 Правилник о утврђивању Програма 
мера заштите здравља биља за 
2018. годину („АП”)  

Члан 36. став 2. и члан 39. став 4. 
Закона о здрављу биља 
(„Службени гласник РС", број 
41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ 01. 2018.  01.2018. 

10 Правилник о измени и допуни 
Правилника о ИПАРД 
подстицајима за инвестиције у 
физичку имовину које се тичу 
прераде и маркетинга 
пољопривредних производа и 
производа рибарства 

Члан 7a став 4. Закона о 
пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 
10/13 – др. закон и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

11 Правилник о измени и допуни 
Правилника о ИПАРД 
подстицајима за инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних 
газдинстава  

Члан 7a став 4. Закона о 
пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 
10/13 – др. закон и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

12 Правилник о подстицајима за 
инвестиције у пољопривреди за 

Члан 3. став 4. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 

НЕ  01. 2018.  Није 
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Рок 
доношења 
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Прописан 
крајњи рок 

унапређење конкурентности и 
достизање стандарда квалитета 
кроз подршку у примарну 
сточарску производњу  

руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

предвиђен  

13 Правилник о начину и поступку за 
подношење захтева за 
регистрацију географске ознаке 
јаких алкохолних пића и садржини 
техничке документације 

Члан. 20. Законa о јаким 
алкохолним пићима („Сл. гласник 
РС", број 92/15)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  01. 2018.  03. 2018.  

14 Правилник о измени и допуни 
Правилника о подстицајима за 
очување животињских генетичких 
ресурса 

Члан 34. став 7. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

15 Правилник о добровољном 
груписању земљишта (услови, 
начин, поступак)  

Члан 80. став 1. тачка 8. Закона о 
пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 
65/08 – др. закон, 41/09, 112/15 и 
80/17)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

16 Правилник о поступку комасације 
(начела комасације, програм 
комасације, одлука о спровођењу 
комасације и начина рада комисије 
за комасацију и њених 
подкомисија) 

Члан 80. став 1. тачка 6) Закона о 
пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 
65/08 - др. закон, 41/09, 112/15 и 
80/17)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
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Прописан 
крајњи рок 

17 Правилник o прeстaнку вaжeњa 
Прaвилникa o услoвимa, нaчину и 
oбрaсцу зaхтeвa зa oствaривaњe 
прaвa нa рeгрeс зa ђубривo  

Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник РС“, бр. 10/13, 
142/14, 103/15 и 101/16) и члан 15. 
Закона о државној управи 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
101/07, 95/10 и 99/14) 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

18 Правилник о измени и допуни 
Правилника о условима у погледу 
гајења и промета аутохтоних раса 
домаћих животиња, као и 
садржини и начину вођења 
регистра одгајивача аутохтоних 
раса домаћих животиња 

Члан 69. став 9. Закона о 
сточарству („Службени гласник 
РС”, бр. 41/09, 93/12 и 14/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

19 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о подстицајима за 
унапређење економских 
активности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима  

Члан 3. став 4. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, број 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  02. 2018.  Није 
предвиђен  

20 Правилник за припрему локалних 
стратегија руралног развоја 
партнерстава за територијални 
рурални развој (LEADER приступ)  

Члан 34. став 1. тачка 4. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју (,,Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  02. 2018.  Није 
предвиђен  

21 Правилник о изменама 
Правилника о подстицајима за 
спровођење активности у циљу 
подизања конкурентности кроз 

Члан 34. став 7. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

НЕ  02. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 
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Рок 
доношења 
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Прописан 
крајњи рок 

диверсификацију економских 
активности кроз подршку 
инвестицијама у прераду и 
маркетинг на пољопривредном 
газдинству 

103/15 и 101/16)   

22 Правилник о изменама 
Правилника о условима за 
расподелу и коришћење средстава 
Буџетског фонда за воде 
Републике Србије и о начину 
расподеле тих средстава 

Члан 187. став 3. Закона о водама 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 30/10, 
93/12 и 101/16)  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

23 Правилник о изменама 
Правилника о садржини и обрасцу 
захтева за издавање водних аката, 
садржини мишљења у поступку 
издавања водних услова и 
садржини извештаја у поступку 
издавања водне дозволе 

Члан 114. став 4, члан 118. став 
11. и члан 122. став 6. Закона о 
водама („Службени гласник РСˮ, 
бр. 30/10, 93/12 и 101/16)  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

24 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о микробиолошким 
критеријумима за храну 

Члан 26. став 4. Закона о 
безбедности хране („Службени 
гласник РС”, број 41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  03. 2018.  Није 
предвиђен 

25 Правилник о изменама и допуни 
Правилника о начину 
установљавања ловног подручја и 
ловишта, условима за спровођење 
ловног газдовања, поступку 
спровођења јавног огласа, 

Члан 44. Закона о дивљачи и 
ловству („Службени гласник РСˮ, 
брoj 18/10)  

Стратегија развоја 
шумарства Републике 
Србије 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  
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Рок 
доношења 
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Прописан 
крајњи рок 

поступку за давање и одузимање 
права на газдовање ловиштем, 
садржини уговора, утврђивању 
висине одговарајућих гаранција 
које је дужно да обезбеди правно 
лице пре закључивања уговора, 
као и условима и начину за 
давање ловног ревира у закуп 

26 Правилник о садржини и начину 
поступања са документацијом за 
процену активне супстанце („АП”)  

Члан 12. став 4. Закона о 
средствима за заштиту биља 
(„Службени гласник РС„ број 41/09 
)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  03. 2018.  06. 2012.  

27 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о проглашавању 
ловостајем заштићених врста 
дивљачи  

Члан 21. Закона о дивљачи и 
ловству („Службени гласник РС” 
број 18/10)  

Стратегија развоја 
шумарства Републике 
Србије 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

28 Правилник о максимално 
дозвољеним количинама остатака 
средстава за заштиту биља у 
храни и храни за животиње и о 
храни и храни за животиње за које 
се утврђују максимално 
дозвољене количине остатака 
средстава за заштиту биља  

Члан 52. став 3. Закона о 
средствима за заштиту биља 
(„Службени гласник РС„ број 41/09 
)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

29 Листа малих усева и мање 
значајних намена („АП”) 

Члан 21. став 8. Закона о 
средствима за заштиту биља 
(„Службени гласник РСˮ, број 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  03. 2018.  06. 2012.  
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број 
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Рок 
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крајњи рок 

41/09)   

30 Правилник о подстицајима за 
очување и унапређење животне 
средине и природних ресурса кроз 
подршку агроеколошким мерама, 
доброј пољопривредној пракси и 
другим политикама заштите и 
очувања животне средине 

Члан 34. став 7. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју (,,Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

31 Правилник о регистрацији и 
одобравању објеката који се баве 
производњом и прометом хране 
животињског порекла 

Члан 73. став 2., члан 74. став 2. и 
члан 78. Закона о ветеринарству 
(„Службени гласник РС”, бр. 91/05, 
30/10 и 93/12)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  03. 2018.  Није 
предвиђен   

32 Правилник о одређивању водних 
јединица и њихових граница 

Члан 27а став 4. Закона о водама 
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10, 
93/12 и 101/16)  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 

НЕ  03. 2018.  12. 2017.  

33 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о подстицајима за 
очување биљних генетичких 
ресурса  

Члан 34. став 7. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, број 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

34 Правилник о одређивању 
мелиорационих подручја и 
њихових граница 

Члан 28. став 3. Закона о водама 
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10, 
93/12 и 101/16)  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 

НЕ  03. 2018.  12. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

 

35 Правилник о допуни Правилника о 
захтевима за производњу и промет 
ароматизованих вина 

Члан 7. став 6. и члан 22. став 3. 
Закона о вину („Службени гласник 
РС”, бр. 41/09 и 93/12)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  03. 2018.  Није 
предвиђен  

36 Правилник o воћним соковима и 
одређеним сродним производима 
намењеним за људску употребу 

Члан 55. став 2. Закона о 
безбедности хране („Службени 
гласник РС”, број 41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

НЕ 04. 2018.  06. 2011.  

37 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о контроли и 
сертификацији у органској 
производњи и методама органске 
производње 

Члан 9. став 5, члан 14. став 2, 
члан 15. став 2, члан 17. став 4, 
члан 20. став 3, члан 23. став 4, 
члан 25. став 3, члан 26. став 3, 
члан 27. став 7, члан 28. став 3. и 
члан 29. став 3. Закона о органској 
производњи („Службени гласник 
РС”, број 30/10)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  04. 2018.  Није 
предвиђен  

38 Правилник о регистрацији и 
одобравању објеката у којима 
послују субјекти у пословању 
храном за животиње 

Члан 73. став 2, члан 74. став 2. 
Закона о ветеринарству 
(„Службени гласник РС”, бр. 91/05, 
30/10 и 93/12)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  06. 2018.  Није 
предвиђен   

39 Правилник о обрасцу захтева и 
документацији која се подноси уз 
захтев за регистрацију средстава 
за заштиту биља („АП”)  

Члан 11. став 2. Закона о 
средствима за заштиту биља 
(„Службени гласник РС„ број 41/09 
)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  06. 2018.  06. 2012.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

 

40 Правилник о адитивима који се 
користе у исхрани животиња  

Члан 111. став 6. Закона о 
ветеринарству („Службени гласник 
РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  06. 2018.  Није 
предвиђен   

41 Правилник о мониторингу зооноза Члан 29а став 2. Закона о 
ветеринарству („Службени гласник 
РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12) 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године 

ДА  06. 2018.  Није 
предвиђен   

42 Наредба о привременим хитним 
мерама у погледу Египта против 
уношења и ширења Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et 
al. („АП”)  

Члан 36. став 2. и члан 39. став 4. 
Закона о здрављу биља 
(„Службени гласник РСˮ, број 
41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  06. 2018.  Није 
предвиђен.  

43 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о условима и поступку 
давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини 

Члан 80. став 1. тачка 12б) Закона 
о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 
65/08 - др. закон, 41/09, 112/15 и 
80/17)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  

44 Правилник о условима за 
одржавање смотри, изложби, 
сајмова, лицитација и такмичења 

Члан 76. став 4. Закона о 
сточарству („Службени гласник 
РС”, бр. 41/09, 93/12 и 14/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године 

ДА  09. 2018.  03. 2017.  

45 Правилник о хигијени хране  Члан 45. став 3. Закона о 
безбедности хране („Службени 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 

ДА  09. 2018.  06.2011.  
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гласник РС”, број 41/09)  Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

46 Правилник о начину испитивања 
присуства трихинела у месу 

Члан 21. став 1. и члан 45. Закона 
о ветеринарству („Службени 
гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 
93/12)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године 

ДА  09. 2018.  Није 
предвиђен  

47 Листа одобрених супстанци („АП”)  Члан 20. став 7. Закона о 
средствима за заштиту биља 
(„Службени гласник РСˮ, број 
41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године 

ДА  09. 2018.  једном 
годишње 

48 Правилник о условима за 
некомерцијално кретање кућних 
љубимаца за које није потребно 
решење за увоз и транзит, као и о 
изгледу и садржини обрасца 
уверења (сертификата) за те 
пошиљке 

Члан 124. став 9. Закона о 
ветеринарству („Службени гласник 
РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12) 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  09. 2018.  Није 
предвиђен  

49 Правилник о условима које треба 
да испуни привредно друштво или 
друго правно лице у погледу 
техничких и стручних капацитета 
за испитивање опасних и штетних 
материја у пољопривредном 
земљишту и води за наводњавање  

Члан 17. став 2. Закона о 
пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 
65/08 - др. закон, 41/09, 112/15 и 
80/17)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  09. 2018.  Није 
предвиђен  

50 Правилник о посебној хигијени Члан 76. став 3. Закона о 
ветеринарству („Службени гласник 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 

ДА  09. 2018.  Није 
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хране животињског порекла  РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12) и 
члан 45. став 3. Закона о 
безбедности хране („Службени 
гласник РС”, број 41/09)  

Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

предвиђен  

51 Правилник који ближе прописује 
услове у погледу опреме и 
стручног кадра из става 1. члана 
97. Закона о шумама  

Члан 97. став 2. Закона о шумама 
(„Службени гласник РСˮ, број 
30/10, 93/12 и 89/15)  

Стратегија развоја 
шумарства Републике 
Србије 
 

НЕ  09. 2018.  Није 
предвиђен  

52 Правилник о брзо смрзнутој храни Чл. 30., 45. и 55. Закона о 
безбедности хране („Службени 
гласник РС”, број 41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  09. 2018.  06. 2011.  

53 Правилник о општим и посебним 
условима хигијене хране за 
животиње у производњи и промету 

Члан 76. став 3. Закона о 
ветеринарству („Службени гласник 
РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  09. 2018.  Није 
предвиђен  

54 Правилник о садржини основе, 
начину и поступаку њеног 
доношења и израде, као и битним 
недостацима и околностима због 
којих се врши измена и допуна 
основе  

Члан 22. став 6. Закона о шумама 
(„Службени гласник РСˮ, број 
30/10, 93/12 и 89/15)  

Стратегија развоја 
шумарства Републике 
Србије 
 

НЕ  09. 2018.  Није 
предвиђен  

55 Правилник о садржини програма, 
начину и поступку његовог 
доношења и израде, као и битним 
недостацима и околностима због 

Члан 23. став 5. Закона о шумама 
(„Службени гласник РСˮ, број 
30/10, 93/12 и 89/15)  

Стратегија развоја 
шумарства Републике 
Србије 

НЕ  09. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
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којих се врши измена и допуна 
програма  

 

56 Правилник о подршци у сточарству Члан 20. став 3. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  10. 2018.  Није 
предвиђен  

57 Правилник о измени и допуни 
Правилника о подстицајима за 
очување животињских генетичких 
ресурса у банци гена 

Члан 34. став 7. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  10. 2018.  Није 
предвиђен  

58 Правилник о ИПАРД подстицајима 
за диверсификацију 
пољопривредних газдинстава и 
развој пословања 

Члан 7a став 4. Закона о 
пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 
10/13 – др. закон и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  11. 2018.  Није 
предвиђен  

59 Правилник о регистрацији и 
одобравању објеката у којима се 
обавља делатност производња и 
промет хране за животиње, начину 
и поступку регистрације и 
одобравања и садржини и начину 
вођења регистра објеката односно 
регистра одобрених објеката за 
храну за животиње 

Члан 73. став 2., члан 74. став 2. 
Закона о ветеринарству 
(„Службени гласник РС”, бр. 91/05, 
30/10 и 93/12) 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  
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60 Наредба о утврђивању 
Оперативног плана за одбрану од 
поплава за 2019. годину 

Члан 55. став 4. Закона о водама 
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10, 
93/12 и 101/16)  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

61 Правилник о регистрацији и 
одобравању објеката у којима 
послују оператери споредним 
производима животињског порекла 

Члан 73. став 2., члан 74. став 2. 
Закона о ветеринарству 
(„Службени гласник РС”, бр. 91/05, 
30/10 и 93/12) 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

62 Правилник о одређивању подручја 
са отежаним условима рада у 
пољопривреди 

Члан 3. став 4. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ 12. 2018.  Нови 
правилник се 
доноси на 
период од три 
године  

63 Правилник о измени и допуни 
Правилника о листи генетских 
резерви домаћих животиња, 
начину очувања генетских резерви 
домаћих животиња, као и о листи 
аутохтоних раса домаћих 
животиња и угрожених аутохтоних 
раса 

Члан 67. став 2. и члан 69. став 2. 
Закона о сточарству („Службени 
гласник РС”, бр. 41/09,93/12 и 
14/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

64 Правилник о Програму очувања 
биолошке разноврсности у 
сточарству 

Члан 68. Закона о сточарству 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 
93/12 и 14/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  12. 2018.  Нови 
правилник се 
доноси на 
период од пет 
година 
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65 Правилник о утврђивању мера за 
контролу болести класична куга 
свиња 

Члан 60. став 2. и члан 63. став 4. 
Закона о ветеринарству 
(„Службени гласник РС”, бр. 91/05, 
30/10 и 93/12)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

66 Правилник о измени и допуни 
Правилника о декларисању, 
означавању и рекламирању хране 

Члан 30. Закона о безбедности 
хране („Службени гласник РС”, 
број 41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

67 Наредба о надзору, прегледима и 
мерама у погледу дрвног 
материјала за паковање који се 
користи у транспорту одређених 
роба пореклом из Кине („АП”)  

Члан 36. став 2. и члан 39. став 4. 
Закона о здрављу биља 
(„Службени гласник РСˮ, број 
41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен 

68 Правилник о здравственом стању 
говеда и свиња за стављање у 
промет на унутрашњем тржишту 

Члан 58а став 3. Закона о 
ветеринарству („Службени гласник 
РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

69 Правилник о условима за 
некомерцијално кретање кућних 
љубимаца за које није потребно 
решење за увоз и транзит, као и о 
изгледу и садржини обрасца 
уверења (сертификата) за те 
пошиљке 

Члан 128. Закона о ветеринарству 
(„Службени гласник РС”, бр. 91/05, 
30/10 и 93/12) 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

70 Правилник o узорковању хране за Члан 83. став 1. Закона о 
ветеринарству („Службени гласник 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 

ДА  12. 2018.  Није 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

животиње РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12)  Републике Србије за 
период 2014-2024. године 

предвиђен  

71 Правилник о измени и допуни 
Правилника о премији за млеко 

Члан 15. став 5. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

72 Правилник o квалитету какаоа и 
чоколадних производа  

Члан 55. став 2. Закона о 
безбедности хране („Службени 
гласник РС”, број 41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  12. 2018.  06. 2011.  

       

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Интегрално управљање 
водама („АП”) 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

11  303.755.000 RSD   

56  392.210.000 RSD   

01  3.952.512.000 RSD   

06  190.500.000 RSD   
 

Унапређено управљање 
водама кроз: изградњу и 
реконструкцију дела система 
за снабдевање водом за пиће 
и санитарно хигијенске 
потребе; изградњу и 
реконструкцију дела система 
за сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадних вода 
и заштиту вода; изградњу, 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

реконструкцију и санацију 
регулационих и заштитних 
водних објеката и водних 
објеката за одводњавање у 
јавној својини, одржавање 
водотока и извођење 
заштитних радова; доношење 
и имплементацију стратешких 
и других докумената, 
успостављену и унапређену 
међународну сарадњу 
(билатералну и 
мултилатералну) у области 
вода 

1.ПА.1 Управљање у области 
вода 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  348.199.000 RSD   
 

Унапређено управљање 
водама кроз доношење: 
нормативних аката, водних 
аката, овлашћења за 
обављање послова 
испитивања квалитета 
отпадних вода и испитивања 
квалитета површинских и 
подземних вода, лиценци за 
обављање послова у области 
управљања водама 

1.ПА.2 Инспекцијски надзор у 
области вода 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 

01  30.323.000 RSD   
 

Унапређено управљање 
водама кроз вршење 
инспекцијског надзора 

1.ПА.3 Уређење и коришћење 
вода („АП”) 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 

01  120.000.000 RSD   
 

Изграђени и реконструисани 
водни објекти за снабдевање 
водом за пиће и санитарно - 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

 хигијенске потребе, 
постројења за припрему воде 
за пиће, магистрални 
цевоводи и резервоари са 
уређајима који им припрадају 
у око 10 градова и општина; 
израђена техничка 
документација која омогућава 
реализацију инвестиција у 
области коришћења вода; 
прикупљени и обрађени 
подаци о извориштима водних 
објеката за коришћење вода, 
као и подаци о високим 
бранама са акумулацијама на 
водним подручјима на 
територији Републике Србије, 
осим територије аутономне 
покрајине 

1.ПА.4 Заштита вода од 
загађивања („АП”) 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  50.500.000 RSD   
 

Изграђени и реконструисани 
главни колектори и 
постројења за пречишћавање 
отпадних вода у 2 града или 
општине; израђена техничка 
документација која омогућава 
реализацију инвестиција у 
области заштите вода од 
загађивања; спроведене мере 
при хаваријским загађењима; 
извршена контрола квалитета 
вода; прикупљени и обрађени 
подаци о индустријским и 
комуналним системима, 
постројењима за 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

пречишћавање отпадних 
вода, мерењима емисије 
загађења, зонама санитарне 
заштите изворишта 
водоснабдевања 

1.ПА.5 Уређење водотока и 
заштита од штетног 
дејства вода 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  2.319.493.000 RSD   
 

Одржавање спремности и 
функционалне сигурности 
објеката система за заштиту 
од поплава спољним и 
унутрашњим водама и од 
леда из Оперативног плана за 
одбрану од поплава кроз 
обављање приоритетних 
активности на редовном и 
инвестиционом одржавању и 
на спровођењу одбране од 
поплава сразмерно 
расположивим средствима, а 
у циљу заштите од поплава 
брањених подручја 

1.ПА.6 Планирање и 
међународна сарадња у 
области вода 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  174.500.000 RSD   
 

Донета планска документа за 
управљање водама (Годишњи 
програм управљања водама, 
Оперативни план за одбрану 
од поплава и програм 
мониторинга), нормативна 
акта од стране Владе, 
израђене студије, генерални 
пројекти и просторни планови 
подручја посебне намене од 
значаја за област 
водопривреде, делимично 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

успостављен водни 
информациони систем, као и 
остварена билатерална и 
мултилатерална сарадња у 
области вода 

1.ПК.1 Брана са акумулацијом 
„Стубо - Ровни”, Ваљево 
(„АП”) 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  140.000.000 RSD   
 

На брани и акумулацији 
„Стубо-Ровни”, Ваљево: 
изведени радови на изградњи 
бране са акумулацијом „Стубо 
- Ровни”, извршена набавка и 
уградња хидромашинске и 
електро опреме, система за 
осматрање и обавештавање, 
извршен технички преглед 
дела објеката од стране 
Комисије за технички преглед, 
извршени послови по налогу 
Комисије за технички преглед, 
извршен упис права јавне 
својине Републике Србије на 
експроприсаном земљишту за 
потребе изградње бране са 
акумулацијом и прибављена 
употребна дозвола 

1.ПК.2 Брана са акумулацијом 
„Ариље” профил 
„Сврачково” („АП”) 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  400.000.000 RSD   
 

На брани и акумулацији 
„Ариљеˮ – профил 
„Сврачковоˮ, Ариље: завршен 
део поступака 
експропријације земљишта и 
извршен упис права јавне 
својине Републике Србије на 
експроприсаном земљишту за 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

потребе изградње бране са 
акумулацијом, изграђени 
делови шахтног прелива, 
водозахватне куле са тунелом 
за водоснабдевање и 
темељним испустом, опточног 
тунела, објеката заштите 
грађевинске јаме, припремних 
радова и др. 

1.ПК.3 Изградња система за 
наводњавање - I фаза 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

11  203.755.000 RSD   

01  57.104.000 RSD   
 

Изведени радови на 
изградњи, реконструкцији и 
санацији водних објеката и 
система за потребе 
наводњавања, и то на: 
двонаменском систему 
„Mеђа”, „Јанков мост I и II”, 
„Итебеј” и „Речеј”, изградњи 
ЦС „Јегричка”, ЦС „Песир”, ЦС 
„Калоча”, систему за 
наводњавање Нова Црња – 
Житиште, Тиса-Палић, 
Кикинда – ЦС Мокринска II и 
Мали Иђош и 
хидромелиорационим 
системима на подручју 
Шапца, Чачка и Панчевачког 
рита 

1.ПК.4 Хитне санације од 
поплава (Floods 
Emergency Recovery 
Project) IBRD Loan No. 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

11  100.000.000 RSD   
 

Извршена рехабилитација и 
реконструкција приоритетне 
инфраструктуре за заштиту од 
поплава 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

8449-YF 

1.ПК.5 Донација за систем 
ране најаве 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 

06  108.500.000 RSD   
 

Извршена набавка опреме за 
системе за рано упозоравање 

1.ПК.6 Изградња постројења за 
пречишћавање 
отпадних вода на 
територији општине 
Рашка (ИПА 2013) („АП”) 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

56  392.210.000 RSD   

01  63.197.000 RSD   
 

Унапређен део система за 
водоснабдевања и 
сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадних 
вода, кроз израду техничке 
документације, изградњу и 
реконструкцију одређеног 
броја водних објеката за 
коришћење вода и заштиту 
вода од загађивања у 
општини Рашка 

1.ПК.7 Изградња линије муља 
на постројењу за 
пречишћавање 
отпадних вода града 
Шапца (ИПА 2008) 
(„АП”) 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  90.000.000 RSD   
 

Унапређен систем за 
сакупљања, одвођења и 
пречишћавања отпадних 
вода, кроз изградњу линије 
муља на постројењу за 
пречишћавање отпадних вода 
града Шапца 

1.ПК.8 GEF-SCCF Управљање 
водама на сливу реке 
Дрине у оквиру 
програма за Западни 
Балкан GEF-SCCF The 
West Balkans Water 
Management in Drina 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

06  82.000.000 RSD   
 

Унапређена регионална 
сарадња у области 
управљања водама и 
припремљене и реализоване 
Пилот инвестиције у циљу 
повећања спремности на 
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Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

River Basin Project утицај климатских промена 

1.ПК.9 Регионални систем 
водоснабдевања 
Морава 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  124.196.000 RSD   
 

Изграђено 8 бунара на 
изворишту Трновче – 
Милошевац – Лозовик са 
везним цевоводом (I и II фаза) 
и извршено чишћење 
магистралног цевовода према 
Великој Плани и 
Смедеревској Паланци 

1.ПК.10 Регионални систем 
водоснабдевања за 
Расински округ 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  25.000.000 RSD   
 

Извршена набавка и уградња 
система за даљински надзор 
и управљање водоводним 
системом „Расина” 

1.М.1 Редовно одржавање 
регионалних 
хидросистема за 
наводњавање Мачва и 
Неготинска низија 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  10.000.000 RSD   
 

Извршени послови на 
управљању и одржавању 
регионалних хидросистема 
Мачва и Неготинска низија 

2 Уређење и надзор у 
области пољопривреде 
("АП") 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  1.328.890.000 RSD   

56  104.746.000 RSD   

15  12.740.000 RSD   
 

Модернизација и 
прилагођавање институција; 
Унапређена примена закона и 
прописа у области 
пољопривреде 

2.ПА.1 Администрација и 
управљање 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  553.918.000 RSD   
 

Унапређена реализација 
делокруга правних, општих, 
нормативних, финансијских 
послова и обезбеђени 
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 материјални трошкови 
неопходни за стварање 
услова за реализацију 
целокупног програма 
Уређења и надзора у области 
пољопривреде 

2.ПА.2 Пољопривредна 
инспекција 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  125.549.000 RSD   
 

Унапређен инспекцијски 
надзор и примена закона и 
прописа у области заштите, 
уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта; 
Унапређење контрола и 
спровођења програма мера за 
унапређење пољопривредне 
производње и сточарства и 
органска производња; 
Унапређење контроле и 
примене прописа у области 
безбедности хране биљног и 
мешовитог порекла; 
Унапређење контроле и 
примене прописа у области 
вина, ракије, алкохолних и 
безалкохолних пића; -
Унапређење примене прописа 
за упис у Централни регистар  

2.ПА.3 ИПА 2013 - Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 -2020 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  388.000 RSD   

56  6.126.000 RSD   
 

Јачање институционалних и 
административних капацитета 
Управљачког тела (Одељење 
за рурални развој) и 
Саветодавног система за 
имплементацију ИПАРД-а. 
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Успостављање Техничких 
тела и њихова обука за 
спровођење задатака у 
складу са ИПАРД-ом. Јачање 
институционалних и 
административних капацитета 
Управе за аграрна плаћања 
за имплементацију ИПАРД-а. 
Подизање свести о значају 
ИПАРД-а  

2.ПА.4 ИПА 2014 - Помоћ 
европским 
интеграцијама - 
неалоцирана средства  

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  987.000 RSD   

56  98.620.000 RSD   
 

Јачање институционалних и 
административних капацитета 
надлежних организационих 
делова Министарства  

2.ПК.1 Управљање 
инвестицијама у 
области пољопривреде 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  400.000.000 RSD   
 

Завршени пројекти 

2.ПК.2 Рејонизација воћарске 
производње у Србији 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  9.500.000 RSD   
 

Унапређена воћарска 
производња; повећане 
површине под квалитетним 
воћарским засадима; уштеда 
финансијских средстава јер 
би се субвенцијска средства 
циљaнo, нaмeнски и плaнски 
усмeрила зa oдрeђeну вoћну 
врсту и из oдрeђeнoг 
лoкaлитeтa где та воћка даје 
висок принос и најбољи 
квалитет плода; нови засади 
воћа подизали би се 
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искључиво на подручјима која 
својим агроеколошким 
карактеристикама омогућавају 
постизање високих, редовних 
приноса плодова високог 
квалитета; губици приноса 
воћа у Србији услед лошег 
одабира локалитета и 
неповољних услова средине 
би се смањили, те би се 
повећао просечан годишњи 
род воћа; повећана 
рентабилност и продуктивност 
производње  

2.ПК.3 Системи и базе 
података у области 
пољопривреде 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  37.220.000 RSD   
 

Унапређено информисање 
свих заинтересованих 
корисника о ценама појединих 
пољопривредно-
прехрамбених производа и 
репроматеријала; обезбеђени 
подаци за ефикасно 
функционисање FADN IT базе 
података за слање података у 
ЕУ (Rica 1); унапређена 
информациона подршка 
пољопривредном 
произвођачу у пласману 
производа АГРОПОНУДА; 
Обезбеђивање ажурних 
података о произвођачима 
грожђа и виноградарским 
парцелама  
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2.ПК.4 Уређење у области 
пољопривреде и 
руралног развоја 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

15  12.740.000 RSD   

01  201.328.000 RSD   
 

Унапређење законодавног и 
стратешког оквира 

3 Заштита, уређење, 
коришћење и 
управљање 
пољопривредним 
земљиштем 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  654.377.000 RSD   
 

Унапређење квалитета 
пољопривредног земљишта, 
ефикасно коришћење 
пољопривредног земљишта и 
повећање доступности 
земљишних ресурса, 
побољшање природних и 
еколошких услова на 
пољопривредном земљишту  

3.ПА.1 Подршка уређењу 
пољопривредног 
земљишта 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  379.000.000 RSD   
 

Унапређен систем 
наводњавања-изградња и 
ревитализација система за 
наводњавање, ефикасно 
коришћење пољопривредног 
земљишта спровођењем 
комасације и ревитализација 
пољских путева и унапређена 
техничка и стручна основа за 
уређење пољопривредног 
земљишта 

3.ПА.2 Подршка заштити и 
коришћењу 
пољопривредног 
земљишта 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  153.000.000 RSD   
 

Заштита и очување хемијских 
и биолошких својстава 
земљишта и обезбеђење 
правилне употребе 
минералних и органских 
ђубрива и пестицида, 
увећање коришћења 
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површине пољопривредног 
земљишта узимањем у закуп 
и унапређена техничка и 
стручна основа за заштиту и 
коришћење пољопривредног 
земљишта  

3.ПА.3 Стручна и 
административна 
подршка у управљању 
пољопривредним 
земљиштем 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  122.377.000 RSD   
 

Остварена ефикасна подршка 
у управљању 
пољопривредним земљиштем 
и унапређен преглед 
информација 

4 Програми финансирани 
од стране 
међународних 
организација у области 
пољопривредно-
прехрамбене 
производње и руралног 
развоја 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

06  129.357.748 RSD   

05  446.825.090 RSD   

01  1.390.247 RSD   
 

Успостављен систем 
континуиране обуке и 
стручног усавршавања 
запослених у циљу 
унапређења професионалнох 
вештина, знања и 
способности и Изграђени 
капацитети у МПШВ 

4.ПА.1 Јачање управљања 
земљиштем на нивоу 
општина 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

05  254.610.000 RSD   
 

Ефикасна подршка у 
управљању пољопривредним 
земљиштем; Унапређен 
преглед информација 

4.ПА.2 Програм расподеле и 
коришћења 
финансијских средстава 
донације Владе Јапана  

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

05  7.715.083 RSD   
 

Програм је намењен мери 
техничке помоћи за припрему, 
спровођење, праћење, 
евалуацију и промоцију 
инструмента претприступне 
помоћи ЕУ за рурални развој 
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(ИПАРД II програм) 

4.ПА.3 ИПА 2013 - Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 – 2020 
(Идентификација 
неопходних корака у 
процесу успостављања 
система за 
класификацију трупова 
у складу са захтевима 
ЕУ) 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

06  6.175.707 RSD   

01  390.156 RSD   
 

-Обезбеђен основ за 
успостављање система 
класификације трупова и 
извештавање о ценама у 
складу са ЕУ захтевима 

4.ПА.4 ИПА 2014-Помоћ 
европским 
интеграцијама - 
неалоцирана средства 
(Јачање капацитета за 
имплементацију и даљи 
развој законског оквира 
у области органске 
производње и политике 
квалитета хране) 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

06  69.383.808 RSD   

01  693.838 RSD   
 

Успостављен ефективни 
систем контроле органске 
производње који укључује све 
учеснике и аспекте органске 
производње. Законски оквир у 
области производа са 
заштићеним географским 
пореклом усклађен са ЕУ 
законодавством  

4.ПА.5 ИПА 2014 неалоцирана 
средства – Развој 
правног и 
институционалног 
оквира из области 
рибарства 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

06  30.625.253 RSD   

01  306.253 RSD   
 

Успостављена база за 
националну шему 
сертификације улова у складу 
са захтевима ЕУ; Уведен 
систем за контролу и 
превенцију нелегалног, 
непријављеног и 
нерегулисаног риболова; 
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Уведени тржишни стандарди 
за производе рибарства; 
ојачан контрола производа 
рибарства на тржишту  

4.ПК.1 Подршка развоју 
тржишног ланца хране – 
Развој система ознака 
квалитета за производе 
биљног порекла 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

06  11.586.490 RSD   
 

Заштита Облачинске вишње 
из Мерошине ознаком 
географског порекла, боље 
позиционирање на домаћем и 
ЕУ тржишту производа са 
ознаком географског порекла 
и подизање свести код 
произвођача и потрошача о 
истим 

4.ПК.2 Подршка развоју 
тржишног ланца хране – 
Унапређење квалитета 
и безбедности 
производа у сектору 
прераде меса у Србији  

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

06  11.586.490 RSD   
 

Развијање шеме квалитета у 
функцији стварања додате 
вредности за одређене 
производе од меса, а у циљу 
подизања конкурентности 
домаћих производа; 
Доношење подзаконских 
аката којима ће се уредити 
минимални хигијенски услови 
за објекте у којима се врши 
производња производа са 
ознакама географског 
порекла. Израда водича за 
регистрацију објеката за 
традиционалну производњу 
меса  

4.ПК.3 Спровођење пратећих 
мера уз пројекат Развој 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 

05  184.500.000 RSD   
 

Наставак развијања 
финансијског система у 
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финансијског система у 
руралним подручјима 
Србије III и IV 

Србије за период 2014-2024. 
године  
 

руралним подручјима Србије 

5 Безбедност хране, 
ветеринарска и 
фитосанитарна 
политика („АП”) 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  214.087.000 RSD   

01  916.580.000 RSD   

56  59.636.000 RSD   

01  3.979.508.000 RSD   

56  164.552.000 RSD   
 

ДНРЛ: Подигнут квалитет 
сировог млека и осигурана 
безбедност млека за исхрану 
становништва; успостављен 
транспарентан начин 
одређивања цене млека; 
обезбеђени формални и 
суштински услови за очување 
аутохтоних сорти биља. УЗБ: 
Постићи ниво од 6% 
неусаглашености у вези са 
применом прописа у 
фитосанитарној области у 
односу на укупан број 
контрола 

5.ПА.1 Развој лабораторијске 
дијагностике, очување 
биљног биодиверзитета 
и контрола органске 
производње („АП”) 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  103.929.000 RSD   
 

Поуздана лабораторијска 
испитивања хране и хране за 
животиње; Ефикаснија 
контрола органске 
проиводње; Очување 
бидиверзитета, регенерисана 
колекција семена 

5.ПА.2 УЗБ-Управљање 
фитосанитарним 
системом и системом 
безбедности хране и 
хране за животиње 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  454.769.000 RSD   
 

Усклађен фитосанитарн 
систем Републике Србије са 
међународним стандардима и 
олакшан међународни и 
унутрашњи промет производа 
који су у надлежности Управе 
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биљног порекла („АП”) за заштиту биља. Постићи 
ниво од: 1) 60 штетних 
организама под посебним 
надзором према програму 
мера заштите здравља биља; 
2) 98% биолошке сигурности 
од могућег појављивања 
новостворених генетички 
модификованих организама; 
3) 1% повећања уписних 
сорти у регистар сорти 
пољопривредног биља; 4) 5% 
удела заштићених биљних 
сорти у производњи и на 
тржишту и база података о 
атестираним количинама 
семена и садног материјала; 
5) 108 активних супстанци које 
се испитују у узорцима хране 
биљног и животињског 
порекла и хране за животиње 
биљног порекла у оквиру 
годишњег програма 
испитивања резидуа 
средстава за заштиту; 6) 2% 
учешћа регистрованих 
средстава за заштиту биља 
усклађених са стандардима 
ЕУ у односу на укупан број 
регистрованих средстава за 
заштиту биља 

5.ПА.3 УЗВ-Безбедност хране 
животињског порекла и 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 

01  200.000.000 RSD   
 

Постигнут ниво квалитета и 
безбедности хране у складу 
са националним и 
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хране за животиње године  
 

интернационалним 
прописима. Постигнут ниво 
квалитета и безбедности 
хране у промету у складу са 
националним и 
интернационалним 
прописима. Постигнут ниво 
квалитета и безбедности 
хране за животиње у складу 
са националним и 
интернационалним прописима 

5.ПА.4 УЗВ-Надзор у области 
ветеринарства и 
безбедности хране 
животињског порекла 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  349.778.000 RSD   
 

Успостављање ефикасног 
система инспекцијског 
надзора 

5.ПА.5 УЗВ-Управљање у 
области ветеринарства 
и безбедности хране 
животињског порекла и 
хране за животиње 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  214.696.000 RSD   

01  214.696.000 RSD   
 

Ефикасност пружања услуга 
Управе за ветерину 

5.ПА.6 УЗВ-Заштита здравља 
животиња 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  2.710.772.000 RSD   
 

Побољшање здравственог 
статуса домаћих животиња на 
газдинствима 

5.ПА.7 УЗВ ИПА 2013 - 
Твиининг пројекат 
"Јачање капцитета 
надлежних институција 
у области контроле 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  52.327.000 RSD   
 

Институционални правни и 
стратешки оквир за 
откривање, надзор, контролу 
и извештавање о зоонозама и 
заразним болестима 
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зооноза и других 
заразних болести 
животиња" 

 животиња у складу са 
захтевима ЕУ; наставак 
усклађивања система 
управљања, контроле и 
сузбијања заразних болести 
животиња са европским 
стандардима кроз процес 
усклађивања правног оквира 
као и јачања професионалних 
капацитета надлежних 
институција 

5.ПА.8 Неалоцирана средства 
ИПА 2014 - 
Пољопривреда и 
рурални развој 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  116.487.000 RSD   
 

/ 

5.ПА.9 Фитосанитарна 
инспекција 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  449.049.000 RSD   
 

Олакшан међународни и 
унутрашњи промет; постићи 
ниво од: 1) 0,4% 
неусаглашених пошиљки 
биља, биљних 
производа,средстава за 
заштиту и исхрану биља у 
односу на укупан број 
пошиљки у увозу; 2) 0,4% 
неусаглашених пошиљки 
хране биљног и мешовитог 
порекла и хране за животиње 
биљног порекла у односу на 
укупан број пошиљки у увозу; 
3) 3% неусаглашених 
примарних пољопривредних 
производа биљног порекла на 
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присуство резидуа средстава 
за заштиту биља, 
контаминената и хуманих 
вируса; 4) 5% мера 
спроведених због 
неусаглашености у осносу на 
укупан број контрола у 
области биолошке сигурности; 
5) 5% мера спроведених у 
односу на укупан број 
фитосанитарних контрола у 
производњи и унутрашњем 
промету у области здравља 
биља и биљног карантина, 
средстава за заштиту и 
исхрану биља 

5.ПК.1 Успостављање 
сервисне мреже 
агрометеоролошких 
станица 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  10.000.000 RSD   
 

Биолошки параметри (штетни 
организми, биљне врсте) и 
параметри услова средине 
повезани, истумачени и 
дистрибуирани 
заинтересованим 
корисницима путем портала 
www.pissrbija.com. Постићи 
ниво од: 1) 70 економских 
штетних организама за чију 
прогнозу се користе 
метеоролошки услови ради 
праћења њиховог развоја; 2) 
30.000 посета порталу 
Прогнозно-извештајне службе 
Србије 
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5.ПК.2 ИПА 2014 - Помоћ 
европским 
интеграцијама - 
неалоцирана средства 
(Јачање капацитета у 
фитосанитарном 
сектору у области 
признавања сорти 
пољопривредног биља, 
укључујући унапређење 
институција за њихово 
тестирање) 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  234.000 RSD   

56  23.306.000 RSD   
 

1) Унапређена контрола 
сортности садног материјала 
које је присутно на тржишту 2) 
Повећана производња и 
трговина садним 
материјалом, односно 
плодовима већине старих 
домаћих и одомаћених сорти 
воћа и винове лозе, 3) Ојачан 
капацитет Одељења за 
признавање сорти у Управи за 
заштиту биља и 
институцијама којима је 
поверено тестирање биљних 
сорти у циљу примене 
најбоље праксе у области 
тестирања и признавања 
сорти у складу са важећом ЕУ 
регулативом 

5.ПК.3 ИПА 2013 - Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 - 2020 (Даље 
јачање капацитета у 
области средстава за 
заштиту биља и резидуа 
пестицида) 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  2.528.000 RSD   

56  36.330.000 RSD   
 

1) Припремљен правни основ 
за измену законодавства 
Републике Србије 2) 
Изграђени капацитети за 
процену ризика у поступку 
регистрације средстава за 
заштиту биља 3) Процена 
ризика у поступку 
регистрације средстава за 
заштиту биља у складу са ЕУ 
стандардима 3) Успостављен 
систем за размене 
информација између 
надлежног органа и 
потенцијалних подносиоца 
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захтева и генералне 
популације 

5.ПК.4 Изградња карантинског 
стакленика за потребе 
фитосанитарне 
лабораторије („АП”) 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  44.500.000 RSD   
 

Ефикасна контрола 
регулисаних економских 
штетних и карантинских 
организама 

5.ПК.5 Успостављање 
лабораторије за 
утврђивање квалитета 
сировог млека и 
безбедност хране („АП”) 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  62.658.000 RSD   
 

Подигнут квалитет и 
хигијенска исправност сировог 
млека, транспарентан начин 
одређивања цене млека, 
референтна испитивања 
хране, поуздани и 
веродостојни резултати рада 
овлашћених службених 
лабораторија  

5.ПК.6 Унапређење енергетске 
ефикасности 
лабораторије 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  3.000.000 RSD   
 

Смањени издаци за грејање и 
хлађење просторија 

6 Развој шумарства и 
ловства 

Влада  Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 
 

01  1.193.077.000 RSD   
 

Успостављено одрживо 
управљање шумама у 
Републици Србији; унапређен 
систем заштите шума; 
унапређено стање дивљачи и 
ловства  

6.ПА.1 Управљање у Орган  Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 

01  283.725.000 RSD   
 

Унапређено стања шума у 
Републици Србији; 
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шумарству и ловству   Унапређена шумска 
инфраструктура; 
Успостављено ефикасно 
планирање газдовања 
шумама; Унапређен 
стратешки, регулаторни и 
институционални оквир за 
спровођење одрживог 
газдовања шумама и дивљачи  

6.ПА.2 Надзор у шумарству и 
ловству  

Орган  Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 
 

01  48.838.000 RSD   
 

Умањен проценат 
неправилности у односу на 
претходни период 

6.ПА.3 Одрживи развој и 
унапређење шумарства 
- Буџетски фонд за 
шуме  

Орган  Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 
 

01  750.000.000 RSD   
 

Унапређено стања шума у 
Републици Србији; 
унапређена шумска 
инфраструктура; 
успостављено ефикасно 
планирање газдовања 
шумама 

6.ПА.4 Одрживи развој и 
унапређење ловства - 
Буџетски фонд за развој 
ловства  

Орган  Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 
 

01  110.514.000 RSD   
 

Успостављен систем 
одрживог газдовања дивљачи 
и предузимање мера у 
ловиштима; постигнути 
оптимални фондови дивљачи 
и успостављена стабилна, 
уравнотежена структура 
популација дивљачи и 
побољшан квалитет трофеја 
ловостајем заштићених врста 
дивљачи; очуване ретке, 
угрожене и трајно заштићене 
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врсте ловне дивљачи  

7 Подстицаји у 
пољопривреди и 
руралном развоју ("AП") 

Орган   56  1.920.426.000 RSD   

01  27.921.643.000 RSD   

12  800.000.000 RSD   
 

РЗС -МПШВ -НБС (Кључни 
макропруденцијални 
индикатори – квалитет активе)  

7.ПА.1 Кредитна подршка-Фонд 
за подстицање развоја 
пољопривредне 
призводње у републици 
("АП") 

Орган   
 

12  800.000.000 RSD   
 

Развој пољопривредне 
производње и прераде кроз 
стимулацију инвестиција у 
пољопривредну механизацију 
и опрему, повећање и 
побољшање квалитета 
сточног фонда и повећање 
ратарске, повртарске и 
воћарске производње  

7.ПА.2 Директна плаћања 
("АП") 

Орган   
 

01  21.268.248.000 RSD   
 

Унапређен квалитет и 
квантитет сточарске 
производње, ратарске 
производње и унапређена 
производња млека  

7.ПА.3 Мере руралног развоја 
("АП") 

Орган   
 

01  5.250.778.000 RSD   
 

Унапређена конкурентност и 
достигнут стандард квалитета 
и управљања ризицима, 
унапређење животне средине 
и диверсификација 
економских активности на 
селу 

7.ПА.4 Стручна и 
административна 

Орган   01  523.763.000 RSD   
 

Унапређење ефикасности 
рада Управе за аграрна 
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подршка за спровођење 
мера подстицаја 

 плаћања и унапређење 
ефеката рада управе и 
капацитета за управљање 
фондовима ЕУ  

7.ПА.5 Посебни подстицаји 
("АП") 

Орган   
 

01  255.350.000 RSD   
 

Унапређење информисања и 
едуковања пољопривредних 
произвођача и промоције 
домаћих производа и 
производних подручја и 
унапређење производње у 
сточарству кроз спровођење 
одгајивачког програма 

7.ПА.6 ИПАРД ("АП") Орган   
 

56  1.825.695.000 RSD   

01  612.565.000 RSD   
 

Унапређење стања основних 
средстава пољопривредних 
газдинстава која се баве 
примарном пољопривредном 
производњом. Ојачани 
институционални и 
административни капацитети 
Управљачког тела и 
Саветодавног система за 
имплементацију ИПАРД-а 
Успостављање техничких 
тела и њихова обука за 
спровођње задатака у складу 
са ИПАРД-ом. Ојачани 
институционални и 
административни капацитети 
Управе за аграрна плаћања 
за имплементацију ИПАРД-а  
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7.ПА.7 ИПА 2013 - Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 - 2020  

Орган   
 

01  10.939.000 RSD   

56  94.731.000 RSD   
 

Извршена промоција ИПАРД 
програма; Спроведен надзор 
над спровођењем ИПАРД 
програма; Обрађени подаци 
референтних парцела 
пољопривредних газдинстава  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


