
 

 На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју  

(„Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”, број 101/11) и члана 

42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 

101/07, 65/08 и 16/11), 

 

  Влада  доноси 

 

У Р Е Д Б У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

КОРИШЋЕЊА ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЖИТАРИЦА И КРОМПИРА  

 

Члан 1. 

  У Уредби о условима и начину коришћења премије за производњу 

житарица и кромпира („Службени гласник РС”, број 23/12), после члана  2. додаје 

се члан 2а који гласи:  

„Члан 2а 

  Физичко лице има право на коришћење дела премије у виду аванса за 

производњу житарица пре испоруке житарица у износу од 1.500 динара по хектару, 

односно за производњу кромпира пре испоруке кромпира у виду аванса у износу од 

2.000 динара по хектару. 

                        Захтев за остваривање аванса из става 1. овог члана подноси се 

Министарству финансија – Управи за трезор или преко асистента саветодавца                                

од 17. априла до 10. маја 2012. године, у два примерка, на Обрасцу – Захтев за 

исплату аванса за производњу житарица и кромпира, који је одштампан уз ову 

уредбу и чини њен саставни део. 

                        Место пријема захтева из става 2. овог члана преко асистента 

саветодавца објављује се на web страници Министарства пољопривреде, трговине, 

шумарства и водопривреде. 

                       Приликом пријема захтева из става 2. овог члана Министарство 

финансија – Управа за трезор односно асистент саветодавац уписује на оба 

примерка захтева датум и време пријема захтева, оверава их потписом и један 

примерак захтева враћа физичком лицу као доказ да је захтев примљен. 

                       Асистент саветодавац је дужан да све примљене захтеве достави 

Министарству финансија – Управи за трезор најкасније следећег радног дана 

ујутру. 

                      Физичко лице дужно је да врати неоправдани износ на име примљеног 

аванса у року од десет дана од дана пријема писменог захтева министарства 

надлежног за послове пољопривреде.”  

 

Члан 2. 

  У члану 5. став 3.  тачка на крају реченице замењује се запетом и 

додају речи: „а ако је физичком лицу исплаћен аванс и по одбитку износа 

примљеног на име аванса.” 

 



 2 

 

Члан 3.  

  У члану 7. тачка на крају реченице замењује се запетом и додају 

речи: „а ако је физичком лицу исплаћен аванс и по одбитку износа примљеног на 

име аванса.” 

  

Члан 4. 

  У члану 12. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 

  „Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се за прекршај 

физичко лице ако у року од десет дана од дана пријема писменог захтева 

министарства надлежног за послове пољопривреде не врати неоправдани износ на 

име примљеног аванса.” 

 

                                                                  Члан 5. 

                        Ова уредба  ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

05 Број: 110-2703/2012 

У Београду,  10. априла 2012. године 

 

 

В Л А Д А  

 

 

 

Тачност преписа оверава 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

 

Тамара Стојчевић 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

 

др Мирко Цветковић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образац 

 
ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ АВАНСА ЗА ПРОИЗВОДЊУ  

ЖИТАРИЦА И КРОМПИРА 

 

Подносим захтев за исплату аванса за производњу житарица и кромпира, у скаду са 

чланом 2a Уредбе о условима и начину коришћења премије за производњу житарица и 

кромпира, на основу података о површинама и културама из Регистра пољопривредних 

газдинстава пријављених на дан 9. априла 2012. године и то: 

 

За житарице у укупном износу од _________ динара за ___________ хектара 

За  кромпир у укупном износу од __________динара за ___________ хектара 

што  износи ______________динара за остваривање права на аванс. 

 

Име и презиме _____________________________________________ 

 

ЈМБГ               

 

БПГ             

 

Контакт телефон  __________________________________________ 

Датум пријема захтева __. __. 2012. године                      Време пријема: __,__часова 

 

Потпис овлашћеног лица за пријем захтева                      Потпис подносиоца захтева 

____________________________________                   __________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ АВАНСА ЗА ПРОИЗВОДЊУ  

ЖИТАРИЦА И КРОМПИРА 

 

Подносим захтев за исплату аванса за производњу житарица и кромпира, у скаду са 

чланом 2a Уредбе о условима и начину коришћења премије за производњу житарица и 

кромпира, на основу података о површинама и културама из Регистра пољопривредних 

газдинстава пријављених на дан 9. априла 2012. године и то: 

 

За житарице у укупном износу од _________ динара за ___________ хектара 

За  кромпир у укупном износу од __________динара за ___________ хектара 

што  износи ______________динара за остваривање права на аванс. 

 

Име и презиме _____________________________________________ 

 

ЈМБГ               

 

БПГ             

 

Контакт телефон  __________________________________________ 

Датум пријема захтева __. __. 2012. године                      Време пријема: __,__часова 

 

Потпис овлашћеног лица за пријем захтева                      Потпис подносиоца захтева 

____________________________________                   __________________________ 


