
 

 

 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 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10) и члана 

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

101/07 и 65/08), 

 

 Влада доноси 

 

У Р Е Д Б У 

О УТВРЂИВАЊУ И ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ  

ПРОИЗВОЂАЧИМА  ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ 

ПРОИЗВОДА ЗА 2011. ГОДИНУ 

Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 14/11 од 4. марта 2011. године 

 

Члан 1. 

 Овом уредбом утврђује се обим, услови и начин остваривања 

права на подстицаје произвођачима пољопривредних и прехрамбених производа 

за 2011. годину. 

 

 

Члан 2.  

 Висина подстицаја по производима, односно групама производа 

износи: 

Тарифна ознака Наименовање 

Износ 

подстицаја 

на извозну 

цену у % 

1 2 3 

0201 Месо говеђе, свеже или расхлађено:  

0201 10 00 - Трупови и полутке:  

0201 10 00 20 -- јунећи 5 

0201 20 - Остали комади с костима:  

0201 20 20 -- компензиране четврти:  

0201 20 20 20 --- јунеће 5 

0201 20 30 -- предње четврти, нераздвојене или раздвојене:   

0201 20 30 20 --- јунеће 5 

0201 20 50 -- задње четврти, нераздвојене или раздвојене:  

0201 20 50 20 --- јунеће 5 

0201 30 00 - Без костију:  

0201 30 00 20 -- јунеће 5 

0207 Месо и јестиви отпаци од живине из тар.бр 0105, 

свежи, расхлађени или смрзнути:  

 - Од кокошака врсте Gallus domesticus:  

0207 11  -- неисечени у комаде, свежи или расхлађени:  

0207 11 10 00 --- очерупани, без изнутрица, али са главом и 

ногама, познати као  „83% пилића” 

5 
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0207 11 30 00 --- очерупани и са извађеним дробом, без глава и 

ногу, али са вратовима, срцима, џигерицом и 

желуцима, познати као „70% пилића” 

5 

0207 11 90 00 --- очерупани и са извађеним дробом, без глава и 

ногу и без вратова, срца, џигерица и желудаца, 

познати као „65% пилића”, или друкчије 

испоручени 

5 

0207 12  -- несечено у комаде, смрзнуто:  

0207 12 10 00 --- очерупани и са извађеним дробом, без глава и 

ногу, вратова, срца, џигерица и желудаца, познати 

као „70% пилића” 

5 

0207 12 90 00 --- очерупани и са извађеним дробом, без глава и 

ногу, вратова, срца, џигерица и желудаца, познати 

као „65% пилићи”, или друкчије испоручени 

5 

0207 13 -- исечени комади и отпаци, свежи или 

расхлађени:  

 --- исечени комади:  

0207 13 10 00 ---- без костију  5 

 ---- са костима:  

0207 13 20 00 ----- половине или четврти 5 

0207 13 30 00 ----- крила, цела, са или без врхова 5 

0207 13 40 00 ----- леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, 

тртице и врхови крила 

5 

0207 13 50 00 ----- груди и исечени комади од њих 5 

0207 13 60 00 ----- батаци и исечени комади од њих  5 

0207 13 70 00 ----- остало 5 

 --- отпаци:  

0207 13 91 00 ---- џигерице 5 

0207 13 99 00 ---- остало 5 

0207 14  -- исечени комади и отпаци, смрзнути:  

 --- исечени комади:  

0207 14 10 00 ---- без костију 5 

 ---- са костима:  

0207 14 20 00 ----- половине или четврти 5 

0207 14 30 00 ----- крила, цела, са или без врхова 5 

0207 14 40 00 ----- леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, 

тртице и врхови крила 

5 

0207 14 50 00 ----- груди и исечени комади од њих 5 

0207 14 60 00 ----- батаци и исечени комади од њих 5 

0207 14 70 00 ----- остало 5 

 --- отпаци:  

0207 14 91 00 ---- џигерице  5 

0207 14 99 00 ---- остало 5 

 - Од ћурки:  

0207 24  -- неисечено у комаде, свеже или расхлађено:  

0207 24 10 00 --- очерупане и са извађеним дробом, без глава и 5 
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ногу, али са вратовима, срцима, џигерицама и 

желуцима, познате као „80% ћурке” 

0207 24 90 00 --- очерупане и са извађеним дробом, без глава и 

ногу и без  вратова, срца, џигерица и желудаца, 

познате као „73% ћурке”, или друкчије 

испоручене 

5 

0207 25 -- неисечено у комаде, смрзнуто:  

0207 25 10 00 --- очерупане и са извађеним дробом, без глава и 

ногу, али са вратовима, срцима, џигерицом и 

желуцима, познате као „80% ћурке” 

5 

0207 25 90 00 --- очерупане и са извађеним дробом, без глава и 

ногу, као и без вратова, срца, џигерице и 

желудаца, познате као „73% ћурке”, или друкчије 

испоручене 

5 

0207 26 -- исечени комади и отпаци, свежи или 

расхлађени:  

 --- исечени комади:  

0207 26 10 00 ---- без костију 5 

 ---- са костима:  

0207 26 20 00 ----- полутке или четврти 5 

0207 26 30 00 ----- крила, цела, са или без врхова 5 

0207 26 40 00 ----- леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, 

тртице и врхови крила 

5 

0207 26 50 00 ----- груди и исечени комади од груди 5 

 ----- ноге и исечени комади од ногу:  

0207 26 60 00 ------ батаци и исечени комади од батака 5 

0207 26 70 00 ------ остало 5 

0207 26 80 00 ----- остало 5 

 --- отпаци:  

0207 26 91 00 ---- џигерице 5 

0207 26 99 00 ---- остало 5 

0207 27 -- исечени комади и отпаци, смрзнути:  

 --- исечени комади:  

0207 27 10 00 ---- без костију 5 

 ---- са костима:  

0207 27 20 00 ----- полутке или четврти 5 

0207 27 30 00 ----- крила, цела, са или без врхова 5 

0207 27 40 00 ----- леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, 

тртице и врхови крила 

5 

0207 27 50 00 ----- груди и исечени комади од груди 5 

 ----- ноге и исечени комади од ногу:  

0207 27 60 00 ------ батаци и исечени комади од батака 5 

0207 27 70 00 ------ остало 5 

0207 27 80 00 ----- остало 5 

 --- отпаци:  

0207 27 91 00 ---- џигерице 5 
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0207 27 99 00 ---- остало 5 

0209 00 Свињска масноћа без месне кртине и живинско 

сало, неистопљени нити екстраховани на било 

који начин, свежи, расхлађени, смрзнути, сољени, 

у саламури, сушени или димљени:  

 - Поткожна свињска масноћа:  

0209 00 19 00 -- сушена или димљена 5 

0210 Месо и јестиви месни и други кланични 

производи, сољени, у саламури, сушени или 

димљени; јестиво брашно и прах од меса  или од 

других кланичних производа:  

 - Месо свињско:  

0210 11 -- бутови, плећке и исечени комади од њих, са 

костима:  

 --- од домаћих свиња:  

 ---- сољени или у саламури:  

0210 11 11 00  ----- бутови и исечени комади од њих 5 

0210 11 19 00  ----- плећке и исечени комади од њих  5 

 ---- сушени или димљени:  

0210 11 31 00  ----- бутови и исечени комади од њих 5 

0210 11 39 00  ----- плећке и исечени комади од њих 5 

0210 12 -- потрбушине и исечени комади од њих:  

 --- од домаћих свиња:  

0210 12 11 00 ---- сољени или у саламури 5 

0210 12 19 00 ---- сушени или димљени 5 

0210 19 -- остало:  

 --- од домаћих свиња:  

 ---- сољено или у саламури:  

0210 19 10 00  ----- бекон полутке или „spenser” 5 

0210 19 20 00 ----- три четвртине полутке („three-quarter sides”) 

или средњи делови („middles”) 5 

0210 19 30 00  ----- предњи делови и исечени комади од њих 5 

0210 19 40 00  ----- бубрежњак и исечени комади од њих 5 

0210 19 50 00  ----- остало 5 

 ---- сушено или димљено:  

0210 19 60 00  ----- предњи делови и исечени комади од њих 5 

0210 19 70 00 ----- бубрежњак и исечени комади од њих 5 

 ----- остало:  

0210 19 81 00  ------ без костију 5 

0210 19 89 00  ------ остало 5 

0210 20 - Месо, говеђе:  

0210 20 10 00 -- са костима  5 

0210 20 90 00 -- без костију 5 

0401 Млеко и павлака, неконцентровани и без додатог 

шећера или других материја за заслађивање: 

5 

0402 Млеко и павлака, концентровани или са садржајем 5 
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додатог шећера или других материја за 

заслађивање: 

0403 Млаћеница, кисело млеко и павлака, јогурт, кефир 

и остало ферментисано или закисељено млеко или 

павлака, концентровани или неконцентровани са 

садржајем додатог шећера или других материја за 

заслађивање, ароматизовани или са додатим воћем 

или какаом: 

5 

0405 Маслац и остале масноће и уља добијена од 

млека; млечни намази: 

5 

0406 Сир и урда: 5 

0409 00 00 00 Meд природни 10 

0710 Поврће (некувано или кувано у води или пари), 

смрзнуто:  

 - Махунасто поврће у зрну или махунама:  

0710 21 00 00 -- грашак (Pisum sativum) 5 

0710 22 00 00 -- пасуљ и боранија (Vigna spp., Phaseolus spp.) 5 

0710 40 00 00 - Кукуруз шећерац  5 

0811 Воће, некувано или кувано у води или пари, 

смрзнуто са додатком или без додатка шећера или 

других материја за заслађивање:  

0811 10 - Јагоде:  

 -- са додатком шећера или других материја за 

заслађивање:  

0811 10 11 00  --- са садржајем шећера преко 13% по маси 5 

0811 10 19 00 --- остале 5 

0811 10 90 00 -- остало 5 

0811 20 - Малине, купине, дудиње, логањске бобице, црне, 

беле или црвене рибизле и огрозди:  

0811 20 59 11 ----- купина Роленд 5 

0811 90 - Остало:  

0811 90 75 10  ----- вишње без коштице, Роленд 5 

0811 90 95 90 ---- остало   

 Еx:  

 шљива 5 

0813 Воће, суво, осим оног које се сврстава у тар. бр. 

0801 до 0806; мешавине језграстог или сувог воћа 

из ове Главе:   

0813 20 00 00 - Шљиве 5 

1208 Брашно и гриз од уљаног семења и плодова, осим 

од слачице:  

1208 10 00 00  - Од соје  5 

1507 Сојино уље и његове фракције, рафинисани или 

нерафинисани, али хемијски немодификовани:  

1507 10 - Сирово уље, укључујући дегумирано (без смоле):  

1507 10 10 00 -- за техничку или индустријску употребу, осим за 

употребу у производњи прехрамбених производа 

5 
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за људску исхрану  

1507 10 90 00 -- остало 5 

1507 90  - Остало:  

1507 90 10 00 -- за техничку или индустријску употребу, осим за 

производњу прехрамбених производа за људску 

исхрану 

5 

1507 90 90 00 -- остало 5 

1512 Уље од семена сунцокрета, шафранике или 

памуковог семена и њихове фракције, рафинисани 

или нерафинисани, али хемијски 

немодификовани:  

 - Уље од семена сунцокрета или шафранике и 

њихове фракције:  

1512 11 -- сирово уље:  

1512 11 10 00 --- за техничку или индустријску употребу, осим 

за производњу прехрамбених производа за људску 

исхрану 

5 

 --- остало:  

1512 11 91 00 ---- уље од сунцокрета  5 

1512 19 -- остало:  

1512 19 10 00 --- за техничку или индустријску употребу, осим 

за производњу прехрамбених производа за људску 

исхрану 

5 

1512 19 90 00 --- остало 5  

1514 Уље од репице или уље од слачице и њихове 

фракције, рафинисани или нерафинисани, али 

хемијски немодификовани:   

 - Уље од уљане репице са малим садржајем ерука 

киселине и његове фракције:  

1514 11 -- сирово уље:  

1514 11 10 00 --- за техничку или индустријску употребу, осим 

за производњу прехрамбених производа за људску 

исхрану 

5 

1514 11 90 00 --- остало 5 

1515 Остале стабилне биљне масти и уља (укључујући 

уље јојобе) и њихове фракције, рафинисани или 

нерафинисани, али хемијски немодификовани:  

1515 90 - Остало:  

 -- остала уља и њихове фракције:  

 --- сирова уља:  

 ---- остало:  

1515 90 59 00 ----- чврсто, остало; течно   

 Еx:  

 јестива нерафинисана уља (хладно цеђена уља) 5 

1517 Маргарин; мешавине или препарати од масти или 

уља животињског или биљног порекла или од 

фракција различитих масти или уља из ове Главе    
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подобни за јело, осим јестивих масти или уља и 

њихових фракција из тар.броја 1516: 

1517 10 - Маргарин, искључујући течни маргарин:  

1517 10 10 00 -- са садржајем млечних масноћа преко 10% до 

15% по маси 

5 

1517 10 90 00 -- остало 5 

1601 00 Кобасице и слични производи од меса, других 

кланичних производа за јело или крви; сложени 

прехрамбени производи на бази тих производа:  

5 

1602 Остали припремљени или конзервисани 

производи од меса, других кланичних производа 

или крви: 

5 

1902 Тестенине, куване или некуване или пуњене 

(месом или другим материјама) или друкчије 

припремљене као што су шпагети, макарони, 

резанци, лазање, њоки, равијоли, канелони; кус-

кус, припремљен или неприпремљен:  

 - Тестенине некуване, непуњене нити друкчије 

припремљене:  

1902 11 00 00 -- са додатком јаја 5 

1902 19 90 00 --- остало 5 

1905 Хлеб, пецива, колачи, бисквити и остали пекарски 

производи са додатком какаа или без додатка 

какаа; нафоре и хостије, капсуле за фармацеутске 

производе, обланде, пиринчана хартија и слични 

производи:  

1905 10 00 00 - Хрскави хлеб (крисп) 5 

1905 20 - Медењаци и слични производи зачињени 

ђумбиром:  

1905 20 10 00 -- који по маси садржи мање од 30% сахарозе 

(укључујући инвертни шећер изражен као 

сахароза) 

5 

1905 20 30 00 -- који по маси садржи од 30% али мање од 50% 

сахарозе (укључујући инвертни шећер изражен 

као сахароза) 

5 

1905 20 90 00 -- који по маси садржи  50% или више сахарозе 

(укључујући инвертни шећер изражен као 

сахароза) 

5 

 - Слатки бисквити, вафле и обланде:  

1905 31 -- слатки бисквити:  

 --- потпуно или делимично обложени или 

покривени чоколадом или другим производима 

који садрже какао:  

1905 31 11 00 ---- у непосредном паковању нето масе не преко  

85 g 5 

1905 31 19 00 ---- остало 5 

 --- остало:  

1905 31 30 00 ---- који садрже 8% или више по маси млечних  5 
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масноћа 

 ---- остало:  

1905 31 91 00 ----- сендвич - бисквити 5 

1905 31 99 00 ----- остало 5 

1905 32  -- вафли и обланде:  

1905 32 05 00 --- са садржајем воде преко 10% по маси 5 

 --- остало:  

 ---- потпуно или делимично обложене или 

покривене чоколадом или другим производима 

који садрже какао:  

1905 32 11 00 ----- у непосредном паковању нето - масе не преко  

85 g 

5 

1905 32 19 00 ----- остале 5 

 ---- остале:  

1905 32 91 00 ----- слане, пуњене или непуњене 5 

1905 32 99 00 ----- остало 5 

1905 40 - Двопек, тост хлеб и слични тост производи:  

1905 40 10 00 -- двопек 5 

1905 40 90 00 -- остало 5 

1905 90 - Остало:  

1905 90 10 00 -- хлеб без квасца (matzos) 5 

1905 90 20 00 -- хостије и нафоре, празне капсуле за 

фармацеутске производе, обланде за печаћење, 

пиринчана хартија и слични производи 

5 

 -- остало:  

1905 90 30 00 --- хлеб, без додатка меда, јаја, сира или воћа, који 

у сувом стању по маси садржи до 5% шећера и не 

преко 5% масноће 

5 

1905 90 45 00 --- бисквити 5 

1905 90 55 00 --- екструдирани или експандирани производи, 

зачињени или слани 

5 

 --- остало:  

1905 90 60 00 ---- са додатком материја за заслађивање 5 

1905 90 90 00 ---- остало 5 

2001 Поврће, воће, укључујући језграсто воће, и остали 

делови биља за јело, припремљени или 

конзервисани у сирћету или сирћетној киселини:  

2001 10 00 00 - Краставци и корнишони  5 

2001 90  - Остало:  

2001 90 70 00 -- слатка паприка  5 

2005  Остало поврће припремљено или конзервисано на 

други начин осим у сирћету или сирћетној 

киселини, несмрзнуто, осим производа из тар. 

броја 2006:  

2005 40 00 00 - Грашак (Pisum sativum) 5 

 - Пасуљ и боранија (Vigna spp., Phaseolus spp.):  
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2005 59 00 00 -- остали 

Ех: 

боранија 5 

2005 80 00 00 - Кукуруз шећерац (Zea mays var. saccharata) 5 

2005 99 -- остало  

2005 99 60 00 --- кисели купус  5 

2005 99 90  --- остало:  

2005 99 90 10 ---- производ познат као „ајвар” 5 

2005 99 90 90 ---- остало 5 

2007 Џемови, слатко, воћни желеи, мармеладе, пире од 

воћа или језграстог воћа и пасте од воћа или 

језграстог воћа добијени кувањем, са додатком 

или без додатка шећера или других средстава за 

заслађивање:  

   - Остало:    

2007 99 -- остало:  

 --- са садржајем шећера преко 30% по маси:  

2007 99 31 00 ----- од трешања и вишања 5 

2007 99 33 00  ----- од јагода 5 

2007 99 35 00 ----- од малина 5 

2007 99 39 00  ----- од осталог воћа 5 

   --- остало:    

2007 99 97 00  ---- остало 5 

2008 Воће, језграсто воће и остали делови биља за јело, 

друкчије припремљени или конзервисани, са 

додатком или без додатка шећера или других 

средстава за заслађивање или алкохола, на другом 

месту непоменути нити обухваћени:    

2008 60 - Трешње и вишње:  

 -- са додатком алкохола:  

 --- са садржајем шећера преко 9% по маси:  

2008 60 11 00 ---- са стварном алкохолном јачином по маси не 

преко 11,85% мас   

 Ех:  

 вишње 5 

2008 60 19 00 ---- остале  

 Ех:  

 вишње 5 

 --- остале:  

2008 60 31 00 ---- са стварном алкохолном јачином по маси не 

преко 11,85% мас   

 Ех:  

 вишње 5 

2008 60 39 00 ---- остале  

 Ех:  

 вишње 5 
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 -- без додатка алкохола:  

 --- са додатком шећера, у непосредном паковању 

нето - масе:    

2008 60 50 00 ---- преко 1 kg   

 Ex:  

 вишњe 5 

2008 60 60 00  ---- не преко 1 kg  

 Еx:   

 вишње 5 

 --- без додатка шећера, у непосредном паковању 

нето - масе:  

2008 60 70 00 ---- 4,5 kg или више  

 Ex:  

 вишњe 5 

2008 60 90 00  ---- мањег од 4,5 kg  

 Ex:  

 вишњe 5 

2009 Воћни сокови (укључујући ширу од грожђа) и 

сокови од поврћа, неферментисани и без додатака 

алкохола, са додатком или без додатка шећера или 

осталих средстава за заслађивање:    

 - Сок од јабука:  

2009 71 -- чија Brix вредност не прелази 20:  

2009 71 20 00  --- са додатим шећером 5 

2009 71 99 00  --- без додатог шећера 5 

2009 79 -- остали:  

 --- чија Brix вредност прелази 67:  

2009 79 11 00  ---- чија вредност не прелази € 22 за 100 kg нето - 

масе 5 

2009 79 19 00  ---- остали 5 

 --- чија Brix вредност прелази 20 али не прелази 

67:  

2009 79 30 00  ---- чија вредност прелази € 18 за 100 kg нето - 

масе, са додатим шећером 

5 

 ---- остали:  

2009 79 91 00  ----- са додатим шећером чији садржај прелази 

30% по маси 5 

2009 79 93 00  ----- са додатим шећером чији садржај не прелази 

30% по маси 

5 

2009 79 99 00  ----- без додатог шећера 5 

2009 80 - Сок од осталог појединачног воћа или поврћа:  

   -- чија Brix вредност прелази 67:     

   --- остали:    

   ---- чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето  - 

масе:    

2009 80 35 00 ----- остали     
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 Ех:  

   од малине и од вишње 5 

   ---- остали:    

2009 80 38 00 ----- остали    

 Ех:  

   од малине и од вишње 5 

 -- чија Brix вредност не прелази 67:  

 --- остали:  

 ---- чија вредност прелази € 30 за 100 kg нето - 

масе, са додатим шећером:  

2009 80 71 00  ----- сок од вишања и трешања  

 Ех:  

 од вишања 5 

2009 80 79 00  ----- остали    

 Ех:  

   од малина 5 

 ---- остали:  

 ----- без додатог шећера:  

2009 80 96 00 ------ сок од вишања и трешања  

 Ех:  

 од вишања 5 

2009 80 99 00  ------ остали 5 

2103 Препарати за сосове и припремљени сосови; 

мешани зачини и мешана зачинска средства; 

брашно и гриз од слачице и припремљена слачица 

(сенф): 

 

2103 90  - Остало:  

2103 90 90 90 -- остало:  5 

2106 Прехрамбени производи на другом месту 

непоменути нити обухваћени:  

2106 10 - Концентрати беланчевина и текстуриране 

беланчевинасте материје:  

2106 10 20 00 -- који не садрже млечне масноће, сахарозу, 

изоглукозу, глукозу нити скроб или који садрже, 

по маси, мање од 1,5% млечне масноће, 5% 

сахарозе или изоглукозе, 5% глукозе или скроба 

10 

2204 Вино од свежег грожђа, укључујући ојачана вина; 

шира од грожђа осим оне из тар. броја 2009: 

5 

2205 Вермут и остала вина од свежег грожђа 

ароматизовани биљем или средствима за 

ароматизацију: 

5 

2208 Неденатурисан етил - алкохол алкохолне јачине 

мање од 80% vol; ракије, ликери и остала 

алкохолна пића:  

2208 20 - Алкохолна пића добијена дестилацијом вина, 

кљука или комине од грожђа:  

 -- у судовима од 2 l или мање:  
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2208 20 12 00 --- коњак 5 

2208 20 29 --- остало:  

2208 20 29 10  ---- вињак 5 

2208 20 29 20  ---- лозовача 5 

2208 20 29 30  ---- комовица 5 

2208 20 29 90  ---- остало 5 

2208 90 - Остало:    

   -- шљивовица, крушковача, трешњевача или 

вишњевача (искључујући ликере), у судовима:    

2208 90 33 00 --- не преко 2 l 5 

 ---- остало:  

 ----- ракије (искључујући ликере):  

 ------ добијене дестилацијом воћа:  

2208 90 48 00 ------- остало 5 

2309 Препарати који се употребљавају за исхрану 

животиња:  

2309 90 - Остало:  

 -- остало, укључујући предсмеше:  

 --- са садржајем скроба, гликозе, гликозног 

сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског 

сирупа, који се сврставају у тар. подбројеве 1702 

30 50 до 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 

90 55, или млечних производа:  

 ---- са садржајем скроба, гликозе, гликозног 

сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског 

сирупа:  

 ----- без садржаја скроба или са садржајем скроба 

10% или мање по маси:  

2309 90 33 00  ------ са садржајем млечних производа не мање од 

10%, али мање од 50% по маси  

 Еx:  

 01 - потпуне крмне смеше за исхрану стоке  5 

2309 90 35 00  ------ са садржајем млечних производа не мање од 

50%, али мање од 75% по маси  

 Еx:  

 01 - потпуне крмне смеше за исхрану стоке 5 

2309 90 39 00 ------ са садржајем млечних производа не мање од 

75% по маси  

 Еx:  

 01 - потпуне крмне смеше за исхрану стоке 5 

 ----- са садржајем скроба већим од 10% али не 

већим од 30% по маси:  

2309 90 41 00  ------ без садржаја млечних производа или са 

садржајем тих производа мањим од 10% по маси   

 Еx:  

 01 - потпуне крмне смеше за исхрану стоке 5 
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2309 90 43 00  ------ са садржајем млечних производа не мање од 

10%, али мање од 50% по маси  

 Еx:  

 01 - потпуне крмне смеше за исхрану стоке 5 

2309 90 49 00  ------ са садржајем млечних производа не мање од 

50% по маси  

 Еx:  

 01 - потпуне крмне смеше за исхрану стоке 5 

 ----- са садржајем скроба преко 30% по маси:  

2309 90 51 00  ------ без садржаја млечних производа или са 

садржајем тих производа мањим од 10% по маси   

 Еx:  

 01 - потпуне крмне смеше за исхрану стоке 5 

2309 90 53 00  ------ са садржајем млечних производа не мање од 

10%, али мање од 50% по маси  

 Еx:  

 01 - потпуне крмне смеше за исхрану стоке 5 

2309 90 59 00  ------ са садржајем млечних производа не мање од 

50% по маси  

 Еx:  

 01 - потпуне крмне смеше за исхрану стоке 5 

2309 90 70 00  ---- без садржаја скроба, гликозе, гликозног 

сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског 

сирупа али са садржајем млечних производа   

 Еx:  

 01 - потпуне крмне смеше за исхрану стоке 5 

 --- остало:  

2309 90 91 00  ---- резанци од шећерне репе са додатком меласе 5 

 ---- остало:  

2309 90 99 00  ----- остало  

 Еx:  

 01 - потпуне крмне смеше за исхрану стоке 5 

 

Члан 3. 

 Право на коришћење подстицаја из члана 2. ове уредбе има 

правно лице и предузетник, као и физичко лице - носилац комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар 

пољопривредних газдинстава са активним статусом у складу са посебним 

прописом (у даљем тексту: извозник), који у 2011. години извезу, односно који 

су извезли у 2010. години и наплатили пољопривредне и прехрамбене 

производе домаћег порекла у складу са законом којим се уређује девизно 

пословање. 

Физичко лице из става 1. овог члана, право на коришћење 

подстицаја из ове уредбе има само за извоз сопствених пољопривредних и 

прехрамбених производа.  

 Робом домаћег порекла, у смислу ове уредбе, сматра се роба чије 

је домаће порекло у складу са прописима одредио надлежни орган. 
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 За производе из тар. бр. 2204, 2205 и 2208 Царинске тарифе 

подстицаји из члана 2. ове уредбе исплаћују се само ако су произведени од 

грожђа и воћа који потичу са територије Републике Србије. 

 

Члан 4.  

 Изузетно од члана 3. ове уредбе, право на коришћење подстицаја 

из члана 2. ове уредбе не односи се на:  

1) извоз остварен у оквиру компензационих послова и послова 

посредовања у спољнотрговинском промету; 

 2) извоз робе домаћег порекла на територије земаља потписница 

Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTА 2006);  

3) извоз квалитетних пенушавих вина и вина од свежег грожђа на 

тржиштe Европске уније у оквиру преференцијалне квоте.  

  

Члан 5. 

 Основицу за обрачун подстицаја из ове уредбе представља 

динарска противвредност девиза наплаћених за извезену робу по одбитку 

страних трошкова (банкарски трошкови, трошкови провизије, превоза, 

осигурања, износа царинских дажбина плаћених за робу која је увезена ради 

производње робе за извоз и слично). 

 Основица из става 1. овог члана утврђује се применом званичног 

средњег курса који важи на дан подношења Народној банци Србије захтева за 

коришћење  подстицаја из ове уредбе. 

 

Члан 6. 

 Ради утврђивања испуњености услова за остваривање права из ове 

уредбе извозник подноси Народној банци Србије документацију и образац о 

испуњености услова за коришћење подстицаја на основу ове уредбе, у року од 

90 дана од дана стицања права из члана 3. став 1. ове уредбе. 

 За производе из члана 3. став 4. ове уредбе уз документацију из 

става 1. овог члана доставља се записник пољопривредног инспектора којим се 

утврђује порекло грожђа и воћа од којих су произведени. 

 

Члан 7. 

Народна банка Србије прописује документацију и образац о 

испуњености услова за коришћење подстицаја на основу ове уредбе. 

 

Члан 8. 

 Народна банка Србије проверава поднету документацију и 

образац из члана 6. ове уредбе и ако утврди да су испуњени услови за 

остваривање права из ове уредбе оверава прописани образац који, са прегледом 

контролисаних и оверених образаца, доставља извознику. 

 Ако Народна банка Србије утврди неправилности у поднетом 

обрасцу и документацији позваће извозника да те неправилности отклони у 

року који не може бити дужи од 15 дана од дана пријема позива за отклањање 

неправилности. 

 

Члан 9. 

 Захтев за коришћење подстицаја из ове уредбе подноси се 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управи за аграрна 
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плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац (у даљем тексту: Управа), за сваки 

тарифни број из члана 2. ове уредбе. 

 Уз захтев из става 1. овог члана подноси се: 

 1) образац оверен од стране Народне банке Србије о испуњености 

услова за остваривање права из ове уредбе, у оригиналу; 

 2) преглед контролисаних и оверених  образаца. 

 Захтев из става 1. овог члана подноси се Управи на одлучивање у 

року од 30 дана од дана израде прегледа контролисаних и оверених образаца. 

 

Члан 10. 

 Подстицаји из ове уредбе исплаћују се по редоследу подношења 

захтева за коришћење подстицаја до износа финансијских средстава утврђеног 

посебним актом Владе којим се врши расподела и коришћење средстава за те 

намене. 

 

Члан 11. 

 Спровођење ове уредбе надзире Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде. 

 

Члан 12.  

 Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.        

 

 

05 Број: 

У Београду, 3. марта 2011. године  

 

 

В Л А Д А 

 

 

    ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ - 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ 
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