
На основу члана 34. став 7. 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 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О  ПОДСТИЦАЈИМА 

ПРОГРАМИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА  УНАПРЕЂЕЊЕ 

КОНКУРЕНТНОСТИ И ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА КРОЗ  ПОДРШКУ 

УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ВИНА И РАКИЈЕ 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о  подстицајима програмима за 

инвестиције у пољопривреди за  унапређење конкурентности и достизање стандарда 

квалитета кроз  подршку унапређења квалитета вина и ракије, објављен је 

у„Службеном гласнику Републике Србије”, број 33/16 од 1. априла 2016. године 

 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за 

унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку 

унапређења квалитета вина и ракије („Службени гласник РС”, број 48/13), у члану 1. 

после речи: „маркетинг” додају се запета и речи: „као и за успостављање и јачање 

произвођачких група”. 

 

Члан 2. 

У члану 4. додају се ст. 2. и 3, који гласе: 

„Подстицаје програмима који обухватају подршку за инвестиције у прераду 

пољопривредних производа и маркетинг остварују произвођачи из става 1. тач. 1) и 2) 

овог члана, у складу са законом којим се уређују подстицаји и овим правилником. 

Подстицаје програмима који обухватају  подршку за успостављање и јачање 

произвођачких група остварују удружења из става 1. тач. 3) - 6) овог члана, у складу са 

законом којим се уређују подстицаји и  овим правилником.” 

 

 

Члан 3. 

У члану 9. став 2. после речи: „међународним сајмовима” додају се речи: 

„(трoшкoви учешћа односно котизације на сајму, зaкупa штaндa и oбeзбeђивaња 

структуре штaнда, расхладних уређаја и интерне логистике, трoшкoви рeклaмe нa 

сajмoвимa и рeклaмe у сajaмским кaтaлoзимa, кao и смeштaj у циљу учeшћa, нa 

сajмoвимa)”. 

 

Члан 4. 

У члану 12. тачка 2) мења се и гласи:  

„2) је уписан у Регистар произвођача јаких алокохолних пића у складу са 

законом којим се уређују јака алкохолна пића;”. 

 

          Члан 5. 



 У члану 14. тачка 3) после речи: „удружења” додају се речи: „лица која 

представљају произвођаче вина уписане у Винарски регистар, односно”. 

 У  тачки 7) тачка на крају замењује се тачком и запетом и  додаје се тачка 8), 

која гласи: 

 

„8) сви чланови удружења обављају производњу грожђа, односно вина на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди – за остваривање права на 

исплату процентуалног износа који се исплаћује за подстицаје у отежаним условима 

рада у пољопривреди у складу са посебним прописом који доноси Влада за сваку 

буџетску годину.”  

 

 Члан 6. 

У члану 17. тачка 3) мења се и гласи:  

„3) су оснивачи удружења лица која представљају произвођаче ракије уписане у 

Регистар произвођача јаких алокохолних пића, односно произвођачи ракије уписани у 

Регистар произвођача јаких алокохолних пића, у складу са законом којим се уређују 

јака алкохолна пића;”. 

У  тачки 7) тачка на крају замењује се  тачком и запетом и додаје се тачка 8), која 

гласи: 

„8) сви чланови удружења обављају производњу воћа, грожђа односно ракије на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди – за остваривање права на 

исплату процентуалног износа који се исплаћује за подстицаје у отежаним условима 

рада у пољопривреди у складу са посебним прописом који доноси Влада за сваку 

буџетску годину.”  

 

   

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.  

 

 

 

Број:110-00-00077/2016-09 МИНИСТАР 

  

У Београду, 25. марта 2016. године проф. др Снежана Богосављевић Бошковић 

 


