
 

На основу члана 42. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14 и 103/15) и члана 17. став 

4. и члана 24. став 2. 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), 

 

 Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ, РАЗВОЈНИХ И ИНОВАТИВНИХ 

ПРОЈЕКАТА У ПОЉОПРИВРЕДИ  КРОЗ УНАПРЕЂЕЊЕ СТРУЧНОГ ЗНАЊА И 

УСАВРШАВАЊА ЉУДСКИХ КАПАЦИТЕТА 

- Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 36/16 од 8. априла 2016. године - 

 

Члан 1. 

  У Правилнику о коришћењу подстицаја за спровођење 

научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди кроз 

унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета („Службени гласник 

РС”, број 49/15), у члану 1. став 2. тачка 1) речи: „техничко-технолошких” замењују се 

речима: „научноистраживачких, развојних и иновативних”. 

 

Члан 2. 

  У члану 2. тачка на крају тачке 6) замењује се тачком и запетом и додаје 

се тачка 7), која гласи: 

  „7) агроекономије.” 

 

Члан 3. 

  У члану 5. став 2. мења се и гласи: 

  „Конкурсом из става 1. овог члана за сваку календарску годину нарочито 

се утврђују теме научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката, услови за 

њихово извођење, очекивани резултати пројекта и начин њихове дисиминације, 

преглед прихватљивих трошкова, садржина пројекта, документација коју 

заинтересована лица подносе како би доказала испуњеност услова за остваривање 

права на подстицаје, начин и критеријуме за оцењивање пројеката.” 

 

Члан 4.  

  У члану 6. став 2. реч: „министру” замењује се речима: „директору 

Управе за аграрна плаћања”. 

 

Члан 5. 

  У члану 7. став 1. речи: „Министарству од 20. јуна до 30. јуна” замењују 

се речима: „Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Управи за 

аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) од 11. априла до 22. априла”. 

 

Члан 6. 

  У члану 8. став 1. запета и речи: „при чему је укупно опредељен износ 

подстицаја за ову намену 39.438.350 динара” бришу се. 
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  У ставу 2. тачка 1) запета и речи: „при чему је укупно опредељен износ 

средстава за ову намену 27.313.650 динара” бришу се. 

  У тачки 2) запета и речи: „при чему је укупно опредељен износ 

подстицаја за ову намену 3.248.000 динара” бришу се. 

 

Члан 7. 

  У члану 9. став 1. реч: „Министарство” замењује се речју: „Управа”. 

 

Члан 8. 

  У члану 10. став 1. реч: „министарству” замењује се речју: „Управи ”. 

  У ставу 2. речи: „до 15. јануара наредне године доставља министарству” 

замењују се речима: „до 10. децембра текуће године доставља Управи”. 

 

Члан 9. 

  Члан 11. мења се и гласи: 

 

„Члан 11. 

  Подстицаји из члана 1. овог правилника исплаћају се авансно по 

потписивању уговора из члана 9. овог правилника.” 

 

Члан 10. 

  Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

Број: 110-00-00086/2015-09 МИНИСТАР 

У Београду, 31. марта 2016. године 

                                                                            проф. др Снежана Богосављевић Бошковић 
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