
 

На основу члана 9. став 4. Закона о пољопривреди и руралном 

развоју („Службени гласник РС”, број 41/09), 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОДРУЧЈА СА ОТЕЖАНИМ  

УСЛОВИМА РАДА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

 

Члан 1. 

Овим правилником одређују се подручја са отежаним условима рада 

у пољопривреди,  за период од три године. 

 

Члан 2. 

Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди су подручја 

код којих због природних, социјалних или законских ограничења не постоје 

услови за интензиван развој пољопривредне производње. 

Подручја из става 1. овог члана  су подручја на територији општине, 

односно града ако: 

1) се налазе на просечној надморској висини преко 500 метара; 

2) се налазе на подручју националних паркова са преко 15% своје 

територије, због чега постоје законска ограничења за обављење пољопривредне 

производње; 

 3) су економски неразвијени - број запослених мањи од 100 на 1000 

становника. 

   
Члан 3. 

Општине, односно градови који припадају подручјима са отежаним 

условима рада у пољопривреди су: Ариље, Бабушница, Бајина Башта, Бела 

Паланка, Беочин, Босилеград, Брус, Бујановац, Чајетина, Црна Трава, 

Димитровград, Дољевац, Гаџин Хан, Голубац, Ириг, Ивањица, Кладово, Косјерић, 

град Краљево, Куршумлија, Мајданпек, Мало Црниће, Медвеђа, Нова Варош, град 

Нови Пазар, Опово, Пирот, Прешево, Прибој, Пријепоље, Рашка, Ражањ, Сјеница, 

Сокобања, Сремски Карловци, Сурдулица, Сврљиг, Трговиште, Тутин, град 

Ужице, Владичин Хан, Власотинце, град Врање и Жабари.  

 

Члан 4. 

 Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о утврђивању списка општина које припадају маргиналном подручју 

(„Службени гласник РС”, број 21/09). 

 

 

 

 

 



Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

Број: 110-00-00006/2010-09 МИНИСТАР 

У Београду, 15. јануара 2010. године  

 др Саша Драгин 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 
 

 I.  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

 

Правни основ  за доношење овог правилника садржан је у члану 9. став 4. 

Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09). 

 

 

 II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

 

 На основу члана 46. Закона о пољопривреди и руралном развоју, подзаконски 

прописи који се доносе на основу овлашћења из овог закона, донеће се у року од једне 

године од дана ступања на снагу овог закона. 

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у оквиру својих мера 

подршке пољопривредницима одредило је као један од циљева да се повећа степен подршке 

општинама са ограничењима за бављење интензивном пољопривредном производњом услед 

природних, законских или економских фактора. Тиме ће се значајно повећати износ 

средстава која ће путем мера подршке пољопривреди и руралном развоју бити усмерена у 

ове општине. Тежња је да се, макар делимично, компензује утицај ограничавајућих фактора 

на развој пољопривреде, нарочито на рурални развој.  

 Критеријуми за утврђивање подручја са отежаним условима рада у 

пољопривреди одабрани су у складу са регулативом Савета Европе (Councile regulation 

No.1257/1999). На основу сагледавања европских регулатива одбарана су три критеријума: 

1) Ограничење за бављење интензивном пољопривредном производњом у виду 

великих надморских висина. Велике вредности надморских висина доводе до скраћења 

вегетационог периода и до отежане употребе савремених машина и оруђа за обраду 

земљишта. Такође, земљиште у тим подручјима је углавном лошијег квалитета. Као гранична 

вредност узето је да је просечна надморска висина општине преко 500 м; 

 2) Области под утицајем специфичних фактора, као области где коришћење 

земљишта мора бити подређено очувању и унапређењу животне средине, пејзажа или 

туристичких потенцијала. Као критеријум је узето да територија општине са најмање 15% 

своје територије обухвата територију националног парка; 

 3) Области у којима становништво предоминантно зависи од пољопривредне 

производње што се огледа у малом броју запослених. За критеријум је изабран показатељ 

број запослених на 1000 становника и  као граница је узет број од 100 и мање запослених на 

1000 становника. 

 

  

III.  САДРЖИНА ПРАВИЛНИКА 

 

Овим правилником утврђују се подручја са отежаним условима рада у 

пољопривреди,  на период од три године (члан 1). 

Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди су подручја код којих 

због природних, социјалних или законских ограничења не постоје услови за интензиван 

развој пољопривредне производње. Ова подручја утврђују се за територију општине, 

односно града који: 1) се налазе на просечној надморској висини преко 500 метара; 2) се 

налазе на подручју националних паркова са преко 15% своје територије, због чега постоје 



ограничења за бављење пољопривредном производњом, ради очувања природних вредности 

подручја националних паркова; 3) су економски неразвијени - број запослених мањи од 100 

на 1000 становника (члан 2). 

 Општине, односно градови који припадају подручјима са отежаним условима 

рада у пољопривреди су: Ариље, Бабушница, Бајина Башта, Бела Паланка, Беочин, 

Босилеград, Брус, Бујановац, Чајетина, Црна Трава, Димитровград, Дољевац, Гаџин Хан, 

Голубац, Ириг, Ивањица, Кладово, Косјерић, Краљево, Куршумлија, Мајданпек, Мало 

Црниће, Медвеђа, Нова Варош, Нови Пазар, Опово, Пирот, Прешево, Прибој, Пријепоље, 

Рашка, Ражањ, Сјеница, Сокобања, Сремски Карловци, Сурдулица, Сврљиг, Трговиште, 

Тутин, Ужице, Владичин Хан, Власотинце, Врање, Жабари (члан 3).  

 

 

 IV.  ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

За спровођење овог правилника није потребно обезбедити додатна средства у 

буџету Републике Србије. 

  

 

V. СТУПАЊЕ НА СНАГУ ПРАВИЛНИКА 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”.  
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