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ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР И МЕРЕ ПОДРШКЕ У 
ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ  



Законодавни оквир за органску 
производњу  у РС 

 Закон о органској производњи (Сл. гласник РС, бр.30/10)  

 

 Правилник о контроли и сертификацији у органској 
производњи и методама органске производње (Сл. гласник 
РС, бр.48/11 и 40/12)  

 Правилник о документацији којa се  доставља овлашћеној 
контролној организацији ради издавања потврде,  као и о 
условима и начину продаје органских производа (Сл. гласник 
РС, бр. 88/16) 

 Инструкција којом се утврђују услови за производњу, 
контролу и сертификацију органских производа који се 
извозе на тржиште ЕУ (Број: 320-10-1932/2013-13) 
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Правилник о контроли и сертификацији у 
органској производњи и методама 
органске производње  
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 Услови  које треба да испуни контролна организација за 
обављање послова контроле и сертификације у органској 
произодњи 

 Начин вршења контроле у органској производњи и мере 
које овлашћена контролна организација одређује у случају 
утврђених неправилности у начину обављања производње 
органских производа 

 Методе органске биљне и сточарске производње  
 Технолошки поступци прераде у органској производњи, 

састојци, адитиви и помоћне супстанце које се користе у 
преради органских производа 

 Изглед националног знака органског производа 
 Начин складиштења и превоза органских производа 

 



Правилник о документацији којa се  
доставља овлашћеној контролној 
организацији ради издавања потврде,  као 
и о условима и начину продаје органских 
производа  
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 Услови за увоз органских производа 
 
 Документација која је потребна за издавање потврде да је 

органски производ произведен у складу са прописима 
којима се уређује органска производња  
 

 Услови и начин продаје органских производа 
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Законодавни оквир за органску производњу  у РС 
 

 
TWINING пројекат 
Јачање капацитета за имплементацију и даљи 
развој законoдавног  оквира у области органске 
производње и политике квалитета  
EuropeAid/ 138-762/IH/ACT/RS 

 
I резултат 
Усклађен законодавни оквир у области органске 
производње са прописима ЕУ 

II резултат  
Успостављање ефикасног система контроле за органску 
производњу, која обухвата све актере и све аспекте 
органске производње  

III резултат 
Појачано знање из области органске производње 
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Мере подршке за органску производњу 

 
 Типови подршке 
 
 Износ подстицаја 
 
 Корисници подстицаја 
 
 Услови за остваривање подстицаја 

Финансијска подршка органским 
произвођачима уведена 2004. године. 
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Мере подршке за органску производњу 2004-2017 

Типови 
подршке 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Рефундирање 
контроле и 
сертифик. 

Плаћања  
по  ha 

Плаћања по 
грлу/ 

кошници 

Производња 
репродукти. 
материјала 

Промоција, 
демо- фар., 
едукација 

Регреси 

Премија за 
органско 

млеко 
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Мере подршке за органску производњу 

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју   
(Службени гласник  РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016)  
 

Подстицаји за органску производњу су за минимално 40% 
већи у односу на подстицаје у конвенционалној 
производњи 
 
Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и 
руралном развоју у 2017. години (Службени гласник РС, бр. 8/17)  

 

Обим средстава за подстицаје за органску производњу за 
2017. годину износи 90 милиона динара 
 
 За органску биљну производњу 70% 
 За органску сточарску производњу 40%  
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Мере подршке за органску производњу 

 

 Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну 
производњу (Сл. гласник РС, бр.41/17)  
 

- Основни подстицаје у органској биљној производњи 
- Регрес за ђубриво и оплемењиваче земљишта у органској 
производњи  
(Захтев Министарство финансија - Управа за трезор) 
 

 Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску 
производњу (Сл. гласник РС, бр.41/17)  

 
-Премија за млеко произведено методом органске производње 
-Квалитетна приплодна грла  
-Тов јунади, јагњади, јаради и свиња 
-Краве дојиље 
-Кошнице пчела 
-Производњу конзумне рибе 
-Краве за узгој телади за тов 
(Захтев  МПЗЖС – Управа за аграрна плаћања) 
 



Мере подршке за органску производњу 
 

КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈА 

 Физичка лица  

 Предузетници  

 Правна лица 

 Произвођачи кооперанти 

СТАУС ПРОИЗВОДЊЕ 

 Производња у периоду конверзије 

 Органски статус 
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Услови за остваривање подстицаја за 
органску производњу 

Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну 
производњу   
 

 Закључен уговор са овлашћеном контролном организацијом   
о вршењу контроле и сертификације у органској производњи 
који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење 
подстицаја  

 Закључен уговор најмање три године од дана подношења 
захтева за остваривање права на подстицаје за органску 
биљну производњу, у случају закупа пољопривредног 
земљишта на коме се обавља органска производња или у 
случају земљишта које је добијено на коришћење 

 У наредне три године примењује методе органске биљне 
производње од године за коју је остварило право на 
подстицаје за органску биљну производњу 
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Мере подршке за органску производњу 

 
 
Правилник о подстицајима за спровођење  активности у циљу 
подизање конкурентности  кроз увођење и сертификацију 
система квалитета хране, органских производа и производа са 

ознаком географског порекла  ("Сл гласник РС” број 41/17) 
 
ОРГАНСКИ СТАТУС – копија сертификата издатог од стране 
овлашћене контролне организације   

ПЕРИОД КОНВЕРЗИЈЕ – копија документа издатог од стране 
овлашћене контролне организације којим произвођач доказује 
да је његова производња у складу са прописима којима је 
уређена органска производња 

 
РЕФУНДИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА КОНТРОЛЕ И 

СЕРИФИКАЦИЈЕ 
 50 - 65 % 
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РЕФУНДИРАЊЕ ТРОШКОВА КОНТРОЛЕ И 
СЕРТИФИКАЦИЈЕ 
 
 
од 1. маја до 31. октобра 
 
 Физичко лице 
 Правно лице 
 Предузетник 
 Правно лице регистровано у складу са законом 

којим се уређују удружења 
 
Максималан износ по кориснику 500.000 динара 
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План за развој органске производње 
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Мере подршке за органску производњу 

 
 

 

Подршка органској производњи као саставном 
делу националне пољопривредне политике и 
политике руралног развоја 

 

Хармонизација законодавног оквир за 
органску производњу у складу са зак. ЕУ 

 

 Институционални развој 
 

Успостављање оперативног и усаглашеног 
система контроле и сертификације у органској 
производњи са стандардима ЕУ 

 

 Приступачан и захтевима тржишта окренут   
саветодавни сектор 
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Мере подршке за органску производњу 

 
 

 

Успостављање примењених истраживања у 
области органске производње  
 

Унапређење органске производње кроз 
званично образовање 

Развој домаћег тржишта органских производа 

Раст извоза органских прозвода  

Стварање повољнијих услова за производњу и 
прераду органских производа 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ 
Јелена Милић 
Група за квалитет, декларисање и означавање хране 
 
jelena.milic@minpolj.gov.rs  
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