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  I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у члану 26. став 2. Закона о 

обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде („Службени гласник 

РС”, број 30/10) и члану 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, 44/14 и 30/18 – др. закон). 

 

   II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 Чланом 26. став 2. Закона о обављању саветодавних и стручних послова у 

области пољопривреде (у даљем тексту: Закон) прописано је да Влада доноси Средњорочни 

програм за период од пет година. 

 Средњорочним програмом развоја саветодавних послова у пољопривреди за 

период од 2021. до 2025. године (у даљем тексту: Програм), у складу са Стратегијом 

пољопривреде и руралног развоја Србије за период од 2014. до 2024. године, којом се уређује 

област пољопривреде, утврђују се средњорочни циљеви развоја саветодавних послова у 

пољопривреди, начин и рокови за остваривање наведених циљева, очекивани резултати и 

начин финансирања саветодавних послова у пољопривреди. Програм се доноси ради 

унапређења саветодавних послова у пољопривреди, односно ради подизања општег нивоа 

знања и информисаности пољопривредних произвођача. 

Неопходност за доношење ове уредбе огледа се и у стварању могућности за 

континуитет у спровођењу саветодавних послова од стране Пољопривредне саветодавне и 

стручне службе. Наиме, према члану 27. став 4. Закона о обављању саветодавних и стручних 

послова у области пољопривреде, доношење Програма је предуслов за доношење 

Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2021. годину, али и 

за 2022, 2023, 2024 и 2025. годину. 

Циљеви Програма у непосредној су вези са општим и оперативним 

стратешким циљевима, а њихова реализација допринеће реформи елемената система 

стварања и трансфера знања и реформи саветодавног система. Остваривање средњорочних 

циљева очекује се на начин дефинисан овим програмом у периоду од 2021. до 2025. године, 

а реализација конкретних активности обављаће се у складу са динамиком утврђеном 

Годишњим програмом развоја саветодавних послова у пољопривреди. 

Подршка Пољопривредним саветодавним и стручним службама представља 

меру подршке пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, 

удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди. 

Пољопривредна саветодавна и стручна служба кроз организоване и тачно 

дефинисане активности oбавља саветодавне послове дефинисане Законом, тако да оне буду 

усмерене на што већи број непосредних корисника – пољопривредних произвођача. 

Њиховом реализацијом пољопривредни произвођачи бесплатно остварују могућност на  

благовремене информације, стручне савете, помоћ и услуге, а све у циљу повећања 

конкурентности и одрживости пољопривредних газдинстава, повећања профитабилности и 

квалитета производње, јачања свести о здрављу биља и производњи здравствено безбедне 

хране, смањења утицаја климатских промена на пољопривредну производњу, очувања 

природних ресурса и заштите животне средине, као и свеобухватног побољшања услова 

живота на селу. 



 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ 

              ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. прописано је да се Предлогом уредбе утврђује Средњорочни 

програм развоја саветодавних послова у пољопривреди за период од 2021. до 2025. године, 

који је одштампан уз Предлог уредбе и чини њен саставни део. 

Чланом 2. прописано је да се Средњорочним програмом утвђују средњорочни 

циљеви развоја саветодавних послова у пољопривреди, начин и рокови за остваривање 

наведених циљева, очекивани резултати и начин финансирања саветодавних послова у 

пољопривреди. 

 Чланом 3. прописано је ступање на снагу ове уредбе. 

 

 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА  

             ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ 

За спровођење Средњорочним програмом који се саставни део ове уредбе 

Влада за сваку годину доноси редбу о утврђивању годишњег програма развоја саветодавних 

послова у пољопривреди. 

 Годишњим програмом утврђују се конкретне активности које се односе на обављање 

саветодавних послова у пољопривреди и подручја на којима се обављају ти послови, обим, 

рокови и начин спровођења активности, извештавање о извршеним саветодавним 

пословима, начин праћења и оцењивања ефеката рада пољопривредних саветодаваца развој 

пољопривредне саветодавне и стручне службе као и извори, распоред и начин коришћења 

средстава. 

 Средства за спровођење Годишњег програма развоја саветодавних послова у 

пољопривреди за 2021. годину на подручју Републике Србије, ван подручја АП Војводина, 

у износу од 550.000.000,00 динара обезбеђена су у буџету Републике Србије за 2021. годину.

  

 Подстицајна средства за подршку пружању савета и информација пољопривредним 

произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди у 2021. 

години обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, у Разделу 24 - 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 - Управа за аграрна 

плаћања, Програм 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 - 

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0002 - Мере 

руралног развоја, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 3.000.001.000 динара, која 

се распоређују у складу са овом уредбом. 

Укупна средства са наведене Економске класификације у износу од  

1.705.019.000 динара расподељена су на основу Уредбе о расподели подстицаја у 

пољопривреди и руралном развоју у 2021. години („Службени гласник РС”, број 159/2020) 

у одговарајућим укупним износима, за подстицаје за мере руралног развоја. 

 

 

 



 У складу са наведеном уредбом од укупног износа од 1.705.019.000 динара који је 

опредељен за мере руралног развоја, подстицајна средства за подршку пружању савета и 

информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним 

лицима у пољопривреди су обезбеђена у укупном износу од 550.000.000 динара. 

 Средства за период од 2022-2025. године биће планирана у оквирима лимита на 

разделу министарства надлежног за послове пољопривреде. 

 

V. ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ СА 

     СТРАТЕШКИМ  ДОКУМЕНТОМ 

 Предлог уредбе усклађен је са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 

Републике Србије за период од 2014-2024. године.  

 

 V. ИЗЈАВА О ПРЕДВИЂЕНОСТИ ГОДИШЊИМ  

                   ПРОГРАМОМ ВЛАДЕ 

 Доношење ове уредбе предвиђено је Планом рада Владе за 2021. годину. 

  

             V. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

              Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, из разлога што је неопходно што пре утврдити средњорочне 

циљеве развоја саветодавних послова у пољопривреди, начин и рокове за остваривање 

наведених циљева, односно у што краћем року на основу овог програма донети и годишњи 

програм развоја саветодавних послова у пољопривреди.   

    Из наведених разлога стекли су се услови за раније ступање на снагу ове уредбе, а 

у складу са чланом 196. став 4. Устава Републике Србије, према коме закони и други општи 

акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и могу да ступе на снагу 

раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози, утврђени приликом њиховог 

доношења. 

 


