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ПРОГРАМ 

 РАСПОДЕЛЕ И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА У 
ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

ЗА 2006. ГОДИНУ 
 

Економска класификација 451 - Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама 

 
У Закону о буџету Републике Србије за 2006. годину (Службени гласник РС број 
106/2005), у чл. 6. и 18.  утврђује се распоред и коришћење средстава врши на 
основу акта који доноси Влада, на предлог надлежног министарства и то:  

- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, функција 420 
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, економска класификација 451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 
10.150.000.000 динара. 

Обим потребних подстицајних средстава у области пољопривреде у потпуности је 
пројектован на бази потреба за имплементацијом зацртаних циљева из Стратегије 
развоја пољопривреде Србије (Службени гласник РС број 78/2005): 
• Изградити одржив и ефикасан пољопривредни сектор који може да се 
такмичи на светском тржишту, доприносећи порасту националног дохотка. 
• Обезбедити храну која задовољава потребе потрошача у погледу квалитета 
и безбедности. 
• Осигурати подршку животном стандарду за људе који зависе од 
пољопривреде а нису у стању да својим развојем прате економске реформе.  
• Осигурати подршку одрживом развоју села. 
• Сачувати животну средину од штетних утицаја ефеката пољопривредне 
производње.  
• Припремити пољопривреду Србије за интеграцију у ЕУ. 
• Припремити политику домаће подршке и трговине у пољопривреди за 
правила СТО.  
Пољопривреда је једна од компоненти економског развоја Србије. Њен положај у 
напретку земље је специфичан, јер осим економског има и изузетан социјални и 
еколошки значај. У кратком периоду транзиције и декади која јој је претходила, 
пољопривреда Србије претрпела је много негативних утицаја. Социоекономски 
услови у којима се у овом периоду развијала продубиле су проблем њене ниске 
акумулативности, а период изолације стопирао је технички и технолошки развој, 
што је у крајњој инстанци довело до смањења потрошње и губљењу тржишта.  

Пред пољопривредом Србије налазе се изазови повећања конкурентности, 
проналажења нових тржишта, прилагођавања правилима и стандардима ЕУ и 
СТО, повећане конкуренције кроз отварање тржишта за производа из других 
земалља, освјаања нових технологија и многих других изазова који ће у изменити 
структуру пољопривреде Србије. Зато је потребно да се кроз подршку државе 
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убрзају, успоре, прилагоде или ублаже процеси преструктуирања у 
пољопривреди. Ради остваривања зацртаних циљева пројектован је обим 
потребних подстицајних средстава у области пољопривреде за 2006. годину који 
су усмерени на политику прилагођавања ЕУ, на обезбеђење оних услуга које 
тржиште по правилу споро или уопште не пружа и на интервенције које помажу 
да се побољша функционисање тржишта. То су пре свега успостављање 
информационог система о тржишту, саветодавне службе, система класификације 
и градирања производа, успостављање ситема лабораторија, унапређењу извоза, 
даљем развоју регистра пољопривредних газдинастава. Такође, пољопривреди 
Србије је потребно да у што је могуће краћем року повећа своју конкурентност јер 
изазови међународних интеграција ће подразумевати отворенију утакмицу и већу 
изложеност конкуренцији. Конкурентност се може повећати усвајањем нових 
знања и технологија који подразумевају инвенстиције у повећање капацитета 
појединаца и опреме. Зато је буџтом 2006. године предвиђено да се што више са 
дирекне подршке ценама пређе на инвенстициону подршку која у већој мери 
обезбеђује повећање конкурентности. Исто тако, средства треба усмеравати ка 
програмима унапређење производне структуре пољопривреде у правцу веће 
заступљености сточарске производње, индустријског биља, воћарства и 
виноградарства и повртарства, стабилизивоњу површина од пшеницом и хмељом, 
повећању продуктивности газдинства, програма кредититирања пољопривреде, 
изградњи тржишта закупа земљишта, подршци увђења стандарда у 
пољопривреди, подршци руралном развоју.  
 

1. Неизмирене обавезе 

На позицији 451- субвенције у Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, остао је део неизмирених обавеза по основу текућих и развојних 
подстицаја у области пољопривреде у износу од око 300.000.000,00 динара, а који 
пристижу на измирење крајем новембра и током децембра месеца. То су: 

♦ премија за млеко 
♦ регрес за приплодну стоку 
♦ мере за унапређење села  
♦ мере потстицања извоза  
♦ мере и акције у пољопривреди 
♦ подршка изграђивању тржишта закупа земљишта  

Неизмирене обавезе ће се остваривати из сопственог прихода у износу од 
300.000.000,00 динара.  

2. Текући и развојни подстицаји 

   
СУБВЕНЦИЈЕ ПРОИЗВОДЊИ И ПОВЕЋАЊУ ПРОДУКТИВНОСТИ 
Укупна вредност 5.944.178.000,00 динара. 
 
Улога пољопривредног сектора огледа се у обезбеђењу прехрамбене сигурности,  
обезбеђивању економског напредка али исто тако пољопривреда је и носиоц 
руралног развоја. У периоду од 1990. године до данас аграрна политика је била 
усмеравана ка обезбеђењу прехрамбене сигурности. Ово је за последицу имало да 
је продајни ланац био изузетно кратак и завршавао се на сопственој фарми или 
локалној пијаци, да су газдинства осиромашила и да је било обезвређено свако 
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озбиљније улагање у пољопривредну производњу. Зато је потребно да се поред 
улоге у обезбеђивања прехрамбене сигурности стави акценат и на друге две улоге 
пољопривреде и кроз циљно субвенционисање извоза, инпута и производње 
остварити економску добит како за пољопривредно газдинство тако и на нивоу 
целе земље. Потребно је усмерити произвођаче на производњу за тржиште кроз 
укрупњавање земљишних поседа, обнављање сточног фонда, механизације, 
производње млека, воћа и индустријског биља.  

Распоред и коришћење средстава ове апропријације врши се на основу акта Владе 
Републике Србије.  

 
Мере подстицања извоза.  
Пољопривреда Србије је у последњих неколико година бележи стални раст извоза 
и увоза, при чему извоз расте са значајно већом стопом него увоз тако да се са 
преко 250 милиона долара негатовног трговинског биланса у размени 
пољопривредних производа у 2001. години дошло до позитивног салда од преко 
300 милиона долара. Међутим и поред значајног повећања размене потребно је да 
се овај тренд настави. Зато ће се аграрним буџетом обезбеђивати подстицаји за 
извоз како би се пружила подршка извозу стратешких производа на тржишта која 
се могу показати као дугорочно профитабилна, чак и након што Србија постане 
члан СТО, када више не буде у могућности да плаћа извозне субвенције. Извозни 
подстицаји ће се исплаћивати у циљу унапређења и промовисања домаће 
производње, растерећења од домаћих вишкова и у циљу проналажења нових 
тржишта за производе за које још није постигнут одговарајући ниво 
конкурентности.  

Извозне субвенције ће покривати следеће производе са доле наведеним нивоом.   

Роба за чији се извоз одобрава субвенција 
Ниво 

потстицај
а 

Јунеће месо  20% 
Концентрована сточна храна  5% 
Млеко и производи, осим сладоледа  20% 
Привремено конзервисано, сушено поврће, конзервисано 
воће, сушено воће, природни сокови осим сокова од 
егзотичног воћа, џемови, свеже воће и поврће 

7% 

Рафинисано уље  10% 
Текстурати и брашна више фазе прераде  7% 
Вино и природне ракије  10% 

 

Потребна средства за ову намену износе 600.000.000,00 динара. 

 
Премија за млеко 
Премирањем производње сировог млека подстиче се укупна производња 
говедарске и овчарске производње, што има непосредан утицај на развој и 
стабилност целе пољопривредне производње. Дугогодишњим премирањем млека 
значајно се повећао откуп млека у млекарама, и у значајној мери смањила прерада 
на фарми и директна продаја млека конзументима са фарме, које није 
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контролисано на хигијенску исправност. Потребно је током 2006. године 
изградити нови систем контроле, који ће омогућити да се млеко плаћа на основу 
квалитета, и тиме још више побољша његова хигијенска исправност. Међутим, 
ниска млечност крава у поређењу са млечношћу у земљама Европске Уније и 
низак квалитет произведеног млека, условљава неконкуретност наше производње, 
у поређењу са произвођачима у окружењу. Зато је потребно током 2006. године, у 
циљу повећања квалитета и конкурентности, обезбедити подршку произвођачима 
млека на брдско - планинском подручју у износу од 4 дин/лит, а у равничарском у 
износу од  3 дин/лит.  

Потребна средства за ову намену износе 3.042.000.000,00 динара. 

 
Субвенције за индустријско биље 
Премирањем произвоодње индустријског биља последњих година постигло се 
уљни сектор после гоодина стагнације опоравио и да је тржиште сунцокрета, соје 
и уља почелео да се развија. Површине су се стабилизовале, приватизација је 
успешно обављена у већини прерадних капацитета тако да не постоји јасна 
потреба за настваком субвенционисања соје и сунцокрета док је потребно из 
социоекономских разлога наставити премирање дувана и економских премирање 
хмеља, уљне тикве. Уводи се премирање уљане репице у циљу подршке увођењу 
и производње обновљивих извора енергије. Премираће се производња уљане 
репице, уљне тикве, хмеља и дувана.  

Потребна средства за ову намену износе 366.145.000,00 динара. 

 
Регрес за приплодну стоку 
Подстицањем производње квалитетног приплодног подмлатка у говедарству и 
овчарству стварају се услови за повећање економичности, обима и квалитета 
производње млека и меса. Повећањем броја говеда и оваца рационално се користе 
расположиви земљишни капацитети, а посебно огромне површине ливада и 
пашњака којима земља располаже, као и споредни производи у биљној 
производњи, који се не би могли употребити за друге намене. Стабилизацијом 
говедарске и овчарске производње, стабилизује се и производња кукуруза и 
целокупне производње кабасте сточне хране, односно обезбеђује боља 
валоризација примарне биљне производње у целини. Стабилна производња 
квалитетног подмладка у говедарству, основ је за организовање производње 
јунећег меса "беби биф" намењеног извозу на платежно најспособнија тржишта 
земаља чланица Европске уније.  

Исплаћиваће се подстицајна средства за квалитетна приплодна грла, и то: 

Ред 
бр. Врста стоке Укупно динара 

1. Приплодне јунице (краве првотелке)  420.000.000,00 
2. Приплодни бикови за природно 

парење 
1.500.000,00 

3. Приплодне овце, козе 30.000.000,00 
4. Приплодни овнови, јарчеви 2.000.000,00 
5.  Селекционисане матице 490.000,00 
 УКУПНО: 452.000.000,00 
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Укупно потребна средства за исплату регреса за предвиђени број квалитетног 
приплодног подмлатка у говедарству, овчарству и козарству у 2005. години 
износе 452.000.000,00 динара. 

 
Регресирање горива  
Гориво поред ђубрива, заштитних средстава и семена представља најважнији 
инпут који одређује цену коштања крајњег производа. Повећање цене нафте на 
светском тржишту условило је да је сетва изузетно скупа и да пољопривредници 
редукују обраду чиме се умањује квалитет и смањују приноси. Током 2005. 
године „Правилником о условима за остваривање права на рефракцију плаћене 
акцизе на дизел гориво, начину и поступку остваривања рефракције, условима за 
добијање овлашћења за дистрибуцију дизел горива, нормативима потребних 
количина за погон трактора, грађевинских машина, бродова за превоз терета“ 
Министарство финанасија је омогућило регистрованим пољопривредницима 
субвенције на плаћање акцизе за нафту у величини од 60 литара по хектару. 
Међутим, ова количина је недовољна за квалитетну основну и допунску обраду 
земљишта, примену агротехничких мера и жетву па ће зато ће Министартво 
пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Управе за трезор, коришћењем 
средстава из аграрног буџета обезбедити разлику између ослабађања акцизе за 
регистрована газдинства од стране Министартва финансија износа до 100 литара 
по хектару.   
 

Потребна средства за ову намену износе 984.033.000,00 динара. 

 
Регресирање ђубрива  
Потрошња минералног ђубрива је са 140 кг/ха (активне материје) крајем 
осамдесетих година пала на једва 50 кг/ха (активне материје) у 2004. години. 
Разлоге треба тражити како у домаћим фабрикама минералних ђубрива које нису 
у стању да обезбеде довољне количине тако и у ниској платежној моћи 
пољопривредних произвођача.  

Произвођачи су приморани да се преко прерађивача и задруга задужују «на 
зелено» тј. да узимају ђубриво у натуралној размени, јер  пред сетву немају новац 
за који би директно купили ђубриво. Ови аранжмани су праћени врло 
неповољним паритетима при чему камате често иносе и 40 – 50% на годину дана. 
Услед тога потрошња минералних ђубрива је смањена што се директно одражава 
на ниске приносе и високу цену коштања.  

Премираће се куповина ђубрива кроз рефундирање дела трошкова за купљено 
ђубриво преко Управе за трезор. Ово би требало да повећа приносе, а самим тим и 
да се снизе трошкови поризводње што ће омогућити оствривање стратешког циља 
– повећања конкурентности.  

Потребна средства за ову намену износе 300.000.000,00 динара. 

 
Субвенционисање складиштења пшенице  
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Пшеница је култура која заузима четврто место по вредности пољопривредне 
производње у Србији. Гаји се на преко 500.000 хектара и постооје довољни 
капацитети за складиштење. Међутим још не постоји развијено тржиште пшенице 
јер услед недовољно развијеног тржишта кредита поривођачи су приморани да 
улазе у неповољне бартер аранжмане са прерађивачима и задругама па се њихова 
зарада изгуби у репродуктивном ланцу. Да би се помогло произвођачима пшенице 
и растеретио притисак на продају одмах после жетве средствима аграрног 
буджета ће се вршити субвенционисање складиштења пшенице.  

Мера субвенционисања складиштења треба да утиче да се одређена количина 
пшенице повуче са тржишта у току жетве чиме се помаже: и) Житомлинским 
организацијама да не морају да плаћају одмах пшеницу и да улазе у неповољне 
кредитне аранжмане; ии) произвођачима да сами могу да утичу на време продаје; 
иии) произвођачима који продају одмах пшеницу јер ће смањена понуда у жетви 
утицати на повећање цене.  

Потребна средства за ову намену износе 200.000.000,00 динара. 

 

МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА СЕЛА  
Укупна вредност 3.352.672.000,00 динара. 
 

Око 44% становништва живи на селу, од чега је 29% сиромашно (приход мањи од 
2$/дану) што чини око милион људи. Најзначијна, а често и једина делатност на 
селу је пољопривреда, првенствено из разлога непостојања других могућности за 
запошљавање. Лоша инфруструктура условљава да су многа села изолована, па 
сеоско становништво често нема могућности за испуњавање основних 
цивилизацијских потреба, као што је снабдевање животним намерницама, 
здравствене услуге, образовање итд. Ово за последицу има рапидно смањење 
броја села (годишње по неколико села нестане) и броја људи у руралним 
подручјима (између два пописа око пола милиона мање).  

Распоред и коришћење средстава ове апропријације врши се на основу акта Владе 
Републике Србије.  

 
Подстицање подизања вишегодишњих засада   
Производња воћа и винове лозе и хмеља представљају у свету једне од 
најпрофитабилнијих видова пољопривредне производње. На отвореном тржишту 
ова производња представља реалну шансу за повећање извоза. Повећање 
производње, па тиме и извозних шанси земље могуће је постићи једино 
подизањем засада, увођењем савременог сортимента, као и применом савремене 
агротехнике у интензивним системима гајења и коришћењем фито-санирано 
исправног садног материјала. Површине под вишегодишњим засадима су остале 
на нивоу деведесетих, али сада, уз неповољнију старосну структуру, и 
непосвећивање пажње агротехници, рашириле су се многе болести, а садни 
материјал нема задовољавајући ни производни ни фито-санитарни квалитет. 
Процес унапређења воћарства, виноградарства и хмељарства захтева пуно 
времена и средстава, али може постати један од значајнијих чиниоца економског 
раста  и извоза.  
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Премираће се подизање нових вишегодишњих засада, под условом коришћења 
сертификованог садног материјала. Такође услов за добијање потстицаја биће и 
примена нових технологија. Износ подстицаја ће варирати у зависности од врсте.  

Средства ће се исплаћивати два пута у току године, и то: у јулу и августу месецу, 
авансно 2/3 средстава, а у новембру и децембру, по коначном прегледу 
примљених садница и општем стању засада, остатак од 1/3 средстава предвиђених 
за ове намене по јединици површине. 

Потребна средства за ову намену износе 210.000.000 динара 

 

Потребна средства за ову намену износе 210.000.000 динара 

 
Подршка руралном развоју  
Циљ ове мере је подршка повећању одрживости примарне пољопривредне 
производње у руралном окружењу, развој руралне економије и њена 
диверзификација у циљу повећања степена одрживости пољопривредних 
домаћинстава и стварање механизама и инфраструктуре за подршку руралном 
развоју.  

Корисници ових средстава ће бити:  

• Пољопривредни произвођачи до 40 година старости у подручјима погодним 
за развој конкурентне интензивне пољопривредне производње 
• Пољопривредни произвођачи до 55 година старости у маргиналним 
подручјима са природним и законским ограничењима за развој интензивне 
пољопривредне производње 
• Пољопривредне задруге и удружења  
• Јединице локалане самоуправе  

Корисници ће морати да испоставе доказ о поседовању сопственог удела у 
средставима предвиђеним за инвенстицију. Министарство ће прописати врсте и 
типове подршке, специфичне услове за квалификовање за одређени тип 
финансијске подршке, проценте учешћа апликанта и дотацију из буџета, као и 
процедуру за пријављивања. 

Средства ће бити усмерена у три правца 

o Потстицајна средства за унапређење производње и пласмана  

o Потстицајна средства за јачање сеоске инфраструктуре  

o Потстицајна средства за диверзификацију руралне економије, развој 
и промоцију руралних области, заштиту животне средине и сеоских 
предела 

Укупно намењена средства за ове врсте подстицаја износе 700.000.000,00 динара  

 
Подшка за увођење и сертификације система безбедности хране  
Пошто је често ограничавајући фактор извоза пољопривредних производа 
неиспуњеност стандарда од стране наше прерађивачке индустрије ова мера би 
требала да допринесе превазилажењу овог проблема путем субвенционисања дела 
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трошкова за увођење и сертификацију система безбедности хране. Корисници 
ових мера су привредна друштва и предузетници који се баве производњом и 
прометом пољопривредно прехрамбених производа, хране за животиње као и 
сакупљањем, прерадом и уништаванем отпадака животињског порекла. 
Бесповратна средства ће се додељивати на одређено време у периоду од 2 месеца 
до 1 године а биће намењена увођењу савремених система контроле квалитета 
усаглашених са светским стандардима (EurepGAP, HACCP, ИСО...) и 
активностима у области маркетинга и промоције наших пољопривредних 
производа (присуство на међународним сајмовима, семинарима, изложбама, 
смотрама као и едукација запослених у различитим областима). 

Финансирање ће се вршити до расподеле укупно намењених средстава за ове 
потребе у овој календарској години.  

Укупно потребна средства за ову намену су 300,000,000.00 динара. 

 
Подршка развоју и промоцији органске производње  
Органско гајење култура представља пољопривредну производњу без вештачких 
инпута чији је циљ високо квалитетан производ, произведен у систему који не 
угрожава природну околину. Органски производи се сматрају за човека здравијим 
од хране која се добија на конвенционалан начин, па за овакве производе постоји 
значајно тржиште, које последњих година бележи стални раст. Комерцијална 
привлачност органског гајења састоји се у премији за цену, али она би требало 
бар да надокнади ниже приносе и веће трошкове по јединици које изискује 
органско гајење. Предност органске производње је и у чињеници да оправдава, па 
чак и успешно валоризује производњу на мањим производним површинама које у 
фармерској структури Србије доминирају. Ова производња одговара и 
маргиналним подручјима, а омогућава и усклађивање друштвеног интереса за 
заштиту природних добара и економске потребе сеиског становништва који на 
овим територијама живе и обезбеђују сопствени опстанак. 

Током 2005. године припремљен је нови Закон о органској производњи и 
органским ороизводима који треба да замени нефункционални Закон на Савезном 
нивоу. Предлогом Закона, који је Влада Републике Србије упутила у скупштинску 
процедуру крајем 2005. предвиђена су средства за подстицај и развој органске 
производње.  Паралелно са усвајањем Закона, потребно је успоставити систем 
субвенционисања органских произвођача, као и омогућити финансијску помоћ за 
осетљиви период конверзије, као и подршку сертификацији органске произодње 
која, због високих трошкова спречава масовније опредељивање фармера за ову 
врсту производње. На тај начин ће бити омогућено да обезбеђена средства за 
подстицаје буду вишеструко друштвено корисна и економски оправдано уложена.  

Укупно потребна средства за ову намену износе 50.000.000,00 динара  

 
Мере унапређења у сточарству 
У погледу заступљености и продуктивности, сточарство Републике се дуже 
времена одликује знатним заостајањем у односу на већину европских земаља. 
Заостајање се манифестује пре свега, малим бројем условних грла по ха 
пољопривредне површине, ниском  продуктивношћу и сл. 
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Селекција стоке има за циљ да унапреди генетски потенцијал стоке, у циљу 
повећања продуктивности и производње у смислу веће и квалитетније 
производње меса, млека, јаја, вуне, меда и других пчелињих производа, како би се 
створили тржишни вишкови који би се пласирали на инострано тржиште и 
задовољиле потребе домаћег тржишта за квалитетним и здравствено безбедним 
производима анималне производње. За ту намену је потребно континуелно 
спровођење мера селекције по свим врстама стоке. Финансира се спровођење 
мера селекције у говедарској, свињарској, овчарској, козарској и живинарској 
производњи, као и у коњарству и пчеларству у 2005. години, а у складу са 
усвојеним Програмом за спровођење мера селекције за период од 2003. до 2007. 
године. 

Ове мере подразумевају финансирање и спровођење утврђених поступака 
селекције, заснованих на међународним стандардима, које се обављају 
континуирано, јединствено и систематски у дужем временском периоду. Оне се 
односе на контролу продуктивности уматичених крава, перформанс тест бикова у 
центрима за вештачко осемењавање, тест бикова на млеко и месо, контролу 
продуктивности оваца и коза, контролу продуктивности крмача, перформанс тест 
нерастове  назимица и нерастова и друге мере утврђене законом. 

Предвиђа се укупна вредност у износу од 120.800.000,00 динара по следећим 
категоријама:  

ГОВЕДАРСТВО 76.532.600 
СВИЊАРСТВО 17.920.000 
ОВЧАРСТВО И КОЗАРСТВО 9.675.000 
КОЊАРСТВО 3.890.000 
ЖИВИНАРСТВО 910.000 
ПЧЕЛАРСТВО 1.350.000 
ИЗЛОЖБЕ 10.522.400 

УКУПНО 120.800.000 
 
 
Подстицање подизања матичњака са основним садним материјалом 
Цертификовани садни материјал представља основни услов за унапређење 
производње у воћарству и виноградарству. Данашња производња садног 
материјала у Србији, није у складу са поризводњом садног материјала у 
развијеним воћарско-виноградарским земљама, јер се садни материјал углавном 
производи стандардни садни материјал без примене исправне технологије 
поризводње садног материјала. Највећи проблем је непостојање матичњака 
безвирусног материјала, и коришћење репродукционог материјала са сопствених 
матичњака стабала или чокота из родних засада, који нису прошли клонску и 
фитосанитарну контролу.  

Да би се превазишли ови проблеми и да би се произвођачи садног материјала у 
нашој земљи могли укључити на светско тржиште производњом цертификованог 
садног материјала, кроз ове мере биће понуђено произвођачима садног материјала 
коришћење средстава у укупном износу од 20.000.000,00 динара  за подизање  
матичних засада осносвног садног материјала који потиче искључиво од 
предосновног садног материјала а сорта се налази на листи водећих сората за 
дотичну врсту. Пошто је за подизање 1ха матичњака потребноа око 1.500.000,00 
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динара, неопходна је подстицајна помоћ Министарства, како би се из будућих 
матичњака са основним садним материјалом, умножавањем добио материјал за 
заснивање матичњака засада за производњу цертифицираних пупољака. 
Подстицаће се подизање матичњака јабучастог, коштичавог и ситног воћа. 

Потребна средства за ову намену износе 20.000.000,00 динара. 

 
Подршка некомерцијаланим газдинствима  
Статегијом развоја пољопривреде дефинисани су које пољопривреда Србије треба 
да достигне у наредном периоду. Најважнији међу њима је повећање 
конкурентности. Међутим многи произвођачи нису у стању да се, због својих 
физичких немогућности или због тога што се налазе у подручјима мање погодним 
за пољопривредну производњу, равноправно такмиче са конкуренцијом. 
Стратегијом је, из тог разлога дефинисан циљ „Осигурати подршку животном 
стандарду за људе који зависе од пољопривреде, а нису у стању да својим 
развојем прате економске реформе“. Дефинисањем овог циља предвиђено је 
увођење мера подршке некомерцијалним газдиствима. Право на коришћење 
средстава подршке има носилац односно члан некомерцијалног пољопривредног 
газдинства, под условом: 
 1) да има својство осигураника пољопривредника у моменту 
подношења захтева за остваривање права на коришћење средстава подршке; и 
 2) да има најмање 10 година стажа осигурања у својству 
осигураника пољопривредника. 
Право на коришћење средстава подршке некомерцијалним пољопривредним 
газдинствима има и корисник пензије код Фонда пензијског и инвалидског 
осигурања пољопривредника. 
Износ средстава подршке износи 40.000 динара. Уколико се пољопривредник 
изјасни да је некомерцијално газдинство не остварује подстицаје по основу 
кредита, регреса, субвенција и премија, осим по основу премије за млеко и 
коришћења средстава за давање обрадивог пољопривредног земљишта у закуп. 
 
Укупно потребна средства за ову намену су 1.851.872.000,00 динара. 

 
Подршка израђивању тржишта закупа земљишта  
Подршка изградњи закупа  земљишта започета је 2005. године са циљем да би се 
стимулисао развој тржишта земљишта преко тржишта закупа земљишта као 
повољнијег начина проширења поседа од куповине земљишта. Поред економског 
ефекта који се огледа у укрупњавању обађиваног поседа и обезбеђивању да 
земљиште обрађује онај који је у могућности да из њега извуче већу добит, ова 
мера има за циљ и социјални карактер у виду помоћи у приходу старачким 
домаћинствима. Субвенционисаће се закуп земљишта од носиоца 
пољопривредног газдинства старијег од 60 година са 4,000.00 динара по 1 хектару 
уз минималну закупљену површину од 0.50 хектара и услов да је могуће 
рентирање само обрадивог земљишта на период од 5 година. Такође ће се 
субвенционисати са додатних 4.000 динара закуп суседне парцеле.  

Субвенционисање ће се вршити до расподеле укупно намењених средстава за ове 
потребе у овој календарској години. 
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За ову намену неопходна су средства од  100.000.000,00 динара. 

  

МЕРЕ И АКЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ   
Укупна вредност је 633.150.000,00 динара. 
 

Пољопривредно земљиште представља основ успешне производње. Површина од 
3.5 милиона хектара обрадивог пољопривредног земљишта представља огроман 
потенцијал. Међутим, велика уситњеност газдинастава условљава нерационално 
коришћење механизације а самим тим и неекономичност производње. Такође, 
земљишта су осиромашила што услед недовољне примене органских и 
минералних ђубрива, што услед неадекватне агротехнике. Циљ ових мера је да се 
пољопривредном земљишту посвети пуна пажња да би могли користити 
потенцијал који имамо.   

Унапређење рада Министарства кроз успостављање система контроле, 
одговорности, консултовања и уважавања, представља основ за успешну 
имплементацију пројеката Министарства, редовних управних и законодавних 
активности. Додатна контрола производа у тржишном промету осигураће 
квалитетније производе и успоставиће боље односе на релацији 
произвођач/потрошач. Успостављање веза и укључивање наше пољопривреде у 
међународне токове нарочито после вишегодишње изолације омогући ће долазак 
и примену нових научних досигнућа а у исто време и представити наш рад. 
Очување генетичких ресурса и чињење их доступним свима како временски тако 
и просторно представља нашу обавезу према будућим генерацијама.   

Распоред и коришћење средстава ове апропријације врши се на основу акта Владе 
Републике Србије.  

 
Подршка премијама осигурања у пољопривреди  
Пољопривреда као делатност која се обавља „под ведрим небом“ и стално је 
подложна утицајима временских непогода (суша, град, поплавама, преобилне 
кише), епифитоцијама штеточина или пак неком другом непогодом на коју се 
неможе или непостоји економска исплативост поставке ефикасне заштите. У исто 
време тржиште осгурања у пољопривреди још није заживело на начин да би 
задовољило кориснике. Овај недостак тржишта треба исправити и убрзати развој 
тржишта осигурања у пољопривреди. Зато се средства аграрног буджета користе 
са намером да се: смањи ризик и уједначе газдинства (избегавањем наглих падова 
прихода газдинстава); почне са изградњом система осигурања пољопривреде 
Србије; почне са изградњом тржишта осигурања у облати пољопривреде.  

Обезбеђиваће се повраћај улате осигурања за регистрована физичка лица у 
проценту од 30%. 

Укупно потребна средства за ову намену су 250,000,000.00 динара. 

 

Калцизација земљишта  
У централном делу Републике преко три четвртине пољоприврердног земљишта 
је изузетно закишељено (скоро милион хектара) што додатно оптерећује процес 
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примарне пољопривредне производње. У циљу стварања што бољих услова за 
обављање производње, неопходна је примена одговарајућих мера у циљу 
смањења киселости пољопривредног земљишта. 

Пољопривредне стручне службе су  доставиле списак земљорадника са укупним 
количинама млевеног кречњака. Министарство је расписало тендер а затим и 
склопило уговоре са најповоњнијим испоручиоцима материјала за девет локација. 
Исплаћен је део средстава током месеца марта, док ће преостала количина бити 
испоручена у априлу, када ће се и исплатити преостали износ.  

Предвиђена средства за ову намену у 2006. години износе 80.000.000,00 динара. 

 
Уређење пољопривредног земљишта 
Планирана средства користиће се у области заштите, коришћења и уређења 
пољопривредног земљишта. Ова средства предвиђена су за 12 облика и видова 
улагања сходно члану 6а. Закона о пољопривредном земљишту. На основу 
законских прописа – члана 53 б. став 3. Закона о пољопривредном земљишту – 
даља операционализација на конкретне намене улагања са предвиђеним износом 
подстицајних средстава биће дефинисане Уредбом Владе Републике Србије о 
утврђивању Програма извођења радова на заштити, коришћењу и уређењу 
пољопривредног земљишта за 2006. годину. 

Предвиђена средства за ову намену у 2006. години износе 90.000.000,00 динара. 

 
Генетски биљни и животињски ресурси  
Ова средства су намењена очувању анималних и биљних генетичких ресурса и то 
за послове: субвенционирања држаоца угрожених аутохтоних раса, набавку нових 
приплодних грла, идентификацију нових грла угрожених раса и вођење 
националне базе података,  чувања колекционих засада (винове лозе, воћних 
врста, лековитог биља, крмног биља, стрних жита, крмних и повртарских 
култура), чувања националне и резервне колекције у семену, заснивања нових 
колекционих засада, банка гена и подршку пројектима који се односе на 
унапређење очувања биљних и животињских генетичких ресурса, као и 
умножавање семена ратарских и повртарских култура у банци гена.  
 

Предвиђена средства за ову намену у 2006. години износе 45.000.000,00 динара. 

 
Субвенционирање анализе земљишта и добијања препорука за примену 
одговарајућих ђубрива  
Правилна примена органских и минералних ђубрива може се применити само 
после урађене анализе земљишта. Због тога ова мера има изузетан значај за 
повећање продуктивности. Међутим, што због не разумевања значаја ове мере, 
што због цене коштања, мали број произвођача се одлучивао да редовно ради 
анализу земљишта и да тражи препоруку за апликацију ђубрива. Пољопривредне 
станице (20), пољопривредни факултети (3) и више пољопрвредне школе (2) су 
оспособљени за пружање ове услуге.  
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Циљ ове мере је да се унапреди производња кроз правилну и благовремену 
примену ђубрива и стицање навике произвођача за вршење редовних анализа 
земљишта.  

Предвиђена средства за ову намену у 2006. години износе 20.000.000,00 динара. 

 

Трошкови анализа узетих узорака у унутрашњем промету  
Финансирају се трошкови анализе узетих узорака основних пољопривредно-
прехрамбених производа и неопходних инпута за пољопривредну производњу - 
семе, минерална ђубрива и средства за заштиту биља.  

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде сноси троскове само за 
исправне узорке а за неисправне трошкове сноси произвођач. Коришћење ових 
средстава врши ће се у складу са обављеним анализама и захтевима за плаћењем 
истих.  

 
Укупно намењена средства за ову неману у износу од 40.000.000,00 динара. 

 
Подршка научним и стручним активностима, пољопривредним и сеоским 
манифестацијама и информисању пољопривредника  
Финансирње дела трошкова везаних за одржавање манифестација у области 
пољопривреде, које организују општине, месне заједнице, земљорадничке 
задруге, предузетници, удружења грађана, а за програме који се односе на развој 
пољопривреде, села, као и очувања његове традиције и културе. 

Овим средствима ће бити финасиране и активности везане за подршку научну и 
стручним истраживањима и имплементацији Стратегије развоја пољопривреде, 
као и објављивању штампаних дела од значаја за пољопривредну струку и праксу.    
 

Предвиђена средства за ову намену у 2006. години износе 43.120.000,00 динара. 

 
Регистар пољопривредних газдинстава  
У циљу наставка израде свеобухватног регистра (базе података) пољопривредних 
газдинстава, успостављеног маја 2004. године. Регистар је неопходан да би се 
успоставиле  и спровеле мере унапређења пољопривреде: исплата субвенција 
пољопривредницима, управљање системом сезонских кредита за 
пољопривреднике, идентификација и обележавање животиња, контролу здравља 
биљака (зоне здравља биљака, пасоши за биљке, итд.), друге врсте подршке 
развоју пољопривреде и хармонизацији са системима ЕУ.  
 

Предвиђена средства за ову намену у 2006. години износе 30.000.000,00 динара. 

 
Међународна сарадња и обавезе  
Подразумева годишње чланарине у OIE - World Animal Helth Organization, IPGRI - 
International Plant Genetic Resources Institute, EAAP - European Association for 
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Animal Production, EUFORGEN - European Forest Genetic Resuources Programme, 
OEPP (EPPO) - European and Mediterenian Plant Protection Organization, EUFMD - 
European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Desiese, EFI - European 
Forest Institute, IUFRO - International Union of Forest Research Organizations, ICPDR 
- Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav, INBO - Central and Eastern European 
Network of Basin Organization као и кофинасирање пројеката који се реализују у 
сарадњи са Светском Банком.  
 

Предвиђена средства 35.030.000,00 динара 

 

СТУЧНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СЛУЖБЕ  
Укупна вредност 220.000.000,00 динара. 

 
Подршка пољопривредној стручној служби ће се повећати и проширити кроз 
систем уговора са стручњацима за пољопривредну службу и обуку, која ће 
пољопривредницима помоћи у модернизацији њихове производње, како би 
ова постала продуктивнија и профитабилнија. 
Министарство ће путем конкурса изабрати институције које могу да пруже 
захтеване услуге а релизоваће се кроз: 

• Програм праћења одабраних пољопривредних газдинстава 
• Програме праћења релизације сетве, процеса производње и жетве 
ратарских култура 
• Прикупљања и дистрибуције тржишних информације за Тржишни 
информациони систем у пољопривреди 
• Утврђивања права на подстицајна средства пољопривредних 
произвођача, и то: премија за шећерну репу, сунцокрет, соју, дуван, 
дугогодишње засаде и друго. 
• Саветодавне активности кроз организовање семинара, дана поља, 
демонстрација савремених техонолија и сортимената, посета 
произвођачима и других саветодавних активности које су усмерене у 
повећање продуктивности, као и посебних пројеката за тренинг тренера у 
саветодавним службама и спровођењу специфичних тренинга за убођење 
савремених метода производње и управљања, и органзације фарме и 
производње на пољопривредним газдинствима, развоја села и др..  
За реализацију наведених програма предвиђена су средства у износу од 
220.000.000,00 динара. 
 

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти  
 
Укупно планирана средства 17.000.000 динара 
Средства намењена унапређења система лабораторија   
Спроводећи одредбе Меморандума о разумевању, који је потписала Влада 
Републике Србије, користећи средства Counterpart Funds за унапређење 
национално и регионално референтних лабораторија за контролу ланца исхране, 
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно пројектни 
центар, нису у могућности да сервисирају обавезе инвеститора, изградње, 
реконструкције и адаптације планираних објеката, које по законским одредбама 
припадају инвеститору градње, а за које Донатор није спреман да сходно 
одредбама међународног споразума, „Меморандума о разумевању“, одобри 
средства из фонда. 

Потребна средства се односе првенствено на: 

o Партиципације ЈКП приликом прибављања одобрења за изградњу или 
пријаве почетка извођења радова 

o Партиципације надлежним органима управе за прибављање одређених 
сагласности 

o Партиципације за услове прикључка на инфраструктурне објекте 
o Технички преглед изведених радова на објектима 
o Израда, измена и допуна техничке документације 

Обзиром на ангажовани буџет из поменутог Фонда до краја 2005. године (за који 
нису планирана средства Законом о буџету Републике Србије) и за 2006. годину, 
везано за пројекат унапређења лабораторија у износу од приближно 6.000.000,00 
ЕУРА, планирана средства по основу Закона о буџету РС за 2006. годину од 
14.000.000,00 динара износило би 2,8% укупног  Counterpart Funds. 

 
Економска класификација 512 - машине и опрема  

 
Укупно намењена средства 5.434.000.000 динара  
Подршка набавци машина, опреме  и објеката 
Први старатешки циљ пољопривреде Србије је повећање конкурентности. 
Конкурентност се повећава инвестицијама у знање и опрему. С друге стране 
механизованост наше производње је на изузетно ниском нивоу а старосна 
структура је изузетно неповољна. Такође ми смо земља која је по наводњаваним 
површинама међу последњима у Европи, а прилагођеност објеката стандардима 
ЕУ изузетно мали. Како би се ови проблеми ублажили субвенционисаће се 
куповина опреме за пољопривреду (системи за наводњавање, пластници, 
стакленици, електричне чуварице (електрични пастири) за стоку, противградна 
мрежа...),  пољопривредне механизације (сејалице, вадилице, прскалице, 
атомизери...), опреме за унапређење продаје (пакерице, сортирке, винарије, 
хладњаче, сушаре...) и објеката у којима се обавља пољопривредна производња 
или припрема за продају (стаје, складишта, силоси...). Субвенционисање ће се 
вршити методом рефундирања дела трошкова купљеног средства (од 20% до 50% 
у зависности од намене средства) након реализоване инвестиције и подношења 
доказа о томе, а према посебној процедури за пријаву и оцењивање пријаве које ће 
донети Министарство. 

Субвенционисање ће се вршити до расподеле укупно намењених средстава за ове 
потребе у овој календарској години. 

Укупно потребна средства за ову намену су 1.934.000.000,00 динара. 

 
Средства намењена набавци опреме за саобраћај 
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде располаже углавном 
дотрајалим возилима па је због тога потребно хитно обнављање возног парка. 
Планирана је набавка око 100 службених аутомобила за потребе граничне и 
унутрашње инспекције, као и осталих служби у Министарству које имају потребе 
за теренским радом. 
Исто тако инспекцијске службе (унутрашње и граничне) нису у довољној мери 
опремљене за рад инспектора (компјутери, штампачи, скенери, телефони, 
телефакс, копир апарати, покретни фрижидери, софтвери и сл.) Такође, за рад 
инспектора потребна је и разна ситна опрема, термометри, метри, сонде, клешта 
за пломбирање, бинокулари, лупе и сл. Коју инспектори користе приликом 
инспекцијских контрола. Укупан планиран износ за ове набавке је 100.000.000,00 
динара. 

 

Средства намењена финансирању опреме за пољопривреду 
Министарство пољопривреде у 2004. години започело да из средстава аграрног 
будгета потпомаже изградњу тржишта кредита. Ова мера ће бити настављана и 
током 2006. године. Кредитирање ће обухватити:  

� Кракорочне кредите мањег износа и са краћим роком отплате намењени за 
набавку семена, ђубрива, сточне хране и обављање производње. Ови кредити 
су потребни пред заснивање производње када је и највећа потреба али и 
несташица пара у пољопривреди. Њима се такође утиче на елиминсање 
неповољних бартер аранжмана у који пољопривредници морају да улазе а 
тиме и изградња конкурентнијег и профитабилнијег пољопривредног сектора.  

� Дугорочни кредити служе за набавку механизације и опреме која се не може 
исплатити кроз један производни циклус. Они су намењени 
пољопривредницима који намеравају да започну производњу или да унапреде 
постојећу производњу. Аграрним буџетом обезбеђиваће ће се средства која ће 
бити пласирана кроз банке регистрованим пољопривредним произвђачима на 
временски период од 5 година и са периодом мировања обавеза од подизања 
кредита до почетка враћања (грејс периодом) од 1 до 3 године у завсности од 
производње за коју се узима кредит. Најмањи износ кредита који се одобрава 
биће 5.000 ЕУРА а највећи је 200.000 ЕУРА. Подносилац захтева за кредит 
тада обезбеђује гаранције и износ кредита му се уплаћује на његов наменски 
рачун. 

Потребна средства за ову намену износе 3.400.000.000,00 динара  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


