ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ
На основу члана 27. став 4. Закона о обављању саветодавних и
стручних послова у области пољопривреде („Службени гласник РС”, број
30/10), члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), а у вези
са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени
гласник РС”, број 149/20) и члана 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 27. став 4. Закона о обављању саветодавних и стручних
послова у области пољопривреде (у даљем тексту: Закон) прописано је да Влада
доноси Годишњи програм на основу Средњорочног програма.
Доношењем Уредбе о утврђивању Годишњег програма развоја
саветодавних послова у пољопривреди за 2021. годину, наставља се са
вишегодишњом праксом којом се утврђује годишњи програм развоја
саветодавних послова у пољопривреди за текућу годину у складу са Законом.
Неопходност за доношење ове уредбе је да би се наставио
континуитет у спровођењу саветодавних послова од стране Пољопривредне
саветодавне и стручне службе (у даљем тексту: ПССС), што би омогућило да се
пољопривредним произвођачима као крајњим корисницима спровођења
саветодавних послова, бесплатно обезбеди благовремено пружање информација,
стручних савета, помоћи и услуга у циљу повећања конкурентности и
модернизације пољопривредне производње, повећања профитабилности и
квалитета производње, увођења производње здравствено безбедне хране,
подстицања интересног удруживања пољопривредних произвођача, очувања
природних ресурса и заштите животне средине и побољшања услова живота и
културе живљења на селу, а самим тим и руралног развоја.
Подршка ПССС представља меру подршке пружању савета и
информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и
другим правним лицима у пољопривреди.
ПССС кроз организоване и тачно дефинисане активности oбавља
саветодавне послове дефинисане Законом, тако да оне буду усмерене на што
већи број непосредних корисника – пољопривредних произвођача.
Наставак обука и усавршавања саветодаваца, подршка
промовисању саветодавних послова кроз рад, одржавање и развој портала и кроз
организовано учешће и представљање ПССС на сајамским манифестацијама,
као и пружање помоћи побољшању услова рада обављаће се у циљу даљег
развоја ПССС.
Имајући у виду наведено, као и да је Законом дат правни основ за
доношење подзаконског акта којим би се разрадиле одредбе Закона које се
односе на доношење Годишњег програма предлаже се доношење Уредбе о
утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди
за 2021. годину.
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III. ОБЈАШЊЕЊА ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Чланом 1. утврђује се Годишњи програм развоја саветодавних
послова у пољопривреди за 2021. годину (у даљем тексту: Годишњи програм).
Чланом 2. прописани су субјекти који спроводе Годишњи
програм.
Чланом 3. прописано је да послове обуке и усавршавања
саветодаваца предвиђене Годишњим програмом обавља oвлашћена
организација.
Чланом 4. прописан је начин остваривања овог права за субјекте
који спроводе Годишњи програм.
Члан 5. садржи одредбе о конкурсу за правна лица и предузетнике
која испуњавају услове прописане Законом како би могла да спроводе
Годишњи програм, а под условима прописаним Законом и овом уредбом.
Испуњеност услова конкурса и оцењивање пријава по утврђеним
критеријумима утврђује комисија коју образује министар надлежан за послове
пољопривреде. Чланови комисије коју образује министар надлежан за послове
пољопривреде, за свој рад, не примају накнаду.
Чланом 6. прописано је закључивање уговора између Управе за
аграрна плаћања и субјеката који спроводе Годишњи програм.
Чланом 7. прописано је да се средства за спровођење Годишњег
програма лицима из чл. 2. и 3. ове уредбе исплаћују авансно.
Чланом 8. прописано је да су средства обезбеђена у буџету
Републике Србије за текућу годину.
Чланом 9. прописано је да надзор над спровођењем ове уредбе
врши Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Чланом 10. прописана је завршна одредба.
IV. ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени
гласник РС”, број 149/20) 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, а распоред и коришћење средстава ове апропријације
вршиће се у складу са посебним актом Владе.
Укупна средства у износу од 3.000.001.000 динара распоређена су
у одговарајућим укупним износима, за одређене врсте подстицаја на основу
уредбе којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном
развоју у 2021. години (у даљем тексту: Уредба).
У складу са Уредбом, наведени износ се расподељује у
одговарајућим укупним износима за мере руралног развоја које обухватају
подршку програмима, од чега је за подршку пружању савета и информација
пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним
лицима у пољопривреди опредељен износ од 550.000.000 динара.
Средства за 2022. и 2023. годину биће планирана у оквиру лимита
на Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
опредељених од стране Министарства финансија.
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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 да се
што пре донесе годишњи програм развоја саветодавних послова у
пољопривреди, којим су опредељења конкретна средства потребна за
реализацију активности које су предвиђене програмом, односно обим и
расподела средстава, и што краћем року спроведе конкурс који је предвиђен
овим програмом.
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.

