
 
 
 
 
 Одлучивање по захтевима за исплату средстава регресирања репроматеријала за 
ратарску и повртарску производњу не спада у судску надлежност. 
 
 
 
 Образложење: 
 
 

Поводом супротстављених становишта о обавези државе да тужиоцима, 
пољопривредним пензионерима. са регистрованим комерцијалним пољопривредним 
газдинствима у 2009. години, исплати разлику између износа регреса предвиђеног Уредбом о 
условима и начину коришћења средстава за регресирање репроматеријала за ратарску и 
повртарску производњу у 2009. години ("Службени гласник РС бр. 12/09 од 13.02.2009. 
године) и исплаћеног регреса по Уредби о изменама и допунама наведене Уредбе 
("Службени гласник РС" бр. 36/2009 од 15.05.2009. године). износим релевантан: 

 
 
А) ПРАВНО ТЕОРЕТСКИ ОКВИР 
 
 
1. Јавне финансије обухватају ону сферу новчаних односа који се заснивају и одвијају 

између државе, са једне стране и физичких и приватно правних лица са друге стране, као и 
између државних органа унутар саме државе. Ове односе држава уређује (регулише). а 
формално-техничка садржина прописа састоји се у обезбеђењу. располагању. расподели и 
трошењу новчаних средстава за финансирање функција и задатака државе, односно потреба 
које се задовољавају посредством државе. Дакле, за јавне финансије битне су три 
карактеристике: а) држава се увек јавља као субјекат тих односа. б) односи се уређују 
једностраном вољом државе и в) односи се успостављају и одвијају ради финансирања 
државе, односно потреба које се подмирују у њеној компетенцији. С правне тачке гледишта 
финансијски однос има обележје грађанско-правног односа само по елементу имовине - 
новца, као свог предмета. Међутим. битно је другачији од грађанско правног односа, јер не 
почива на добровољности субјеката, ни на њиховој, чак ни формално-правној једнакости. 
Стога, финансијско-правни однос представља специфичну врсту управно-правног односа. 
 

2. Буџет је свеобухватан план прихода и примања и план расхода и издатака 
организован у два одвојена рачуна: а) рачун прихода и примања остварених по основу  
продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и 
б) рачун финансирања: буџет је основни документ економске политике владе. 
 

3. Фискална политика представља одлуке које доносе или радње које спроводе органи 
власти у вези са јавним приходима и примањима и расходима и издацима и акумулацијом 
јавне имовине и обавеза са циљем утицања на привредна кретања и остваривању циљева 
фискалне политике. 
 

4. Субвенција представља јавни расход у форми непосредног подстицаја државе по 
пољопривредној производњи путем исплате новчаних износа у одређеном проценту за 
купљену количину импута неопходних за пољопривредну производњу - (гориво, ђубриво, 
премија осигурања усева, плодова и животиња, трошкови складиштења и друго). У 
одобравању и давању средстава обезбеђених у буџету на име субвенција (регреса) претеже 



јавно-правни интерес државе. с обзиром на циљ њиховог одобравања. а то је спровођење 
пољопривредне политике и поспешивање производње, одобравање којих средстава мора 
бити у складу са рационалним концептом организације потрошње у систему јавних 
финансија у складу са обезбеђеним финансијским средствима опредељеним за ову врсту 
подстицаја у буџету, с обзиром на то да је контрола новца један од кључних елемената у 
макроекономском и буџетском управљању. Јавних приход омеђан је границом фискалног 
потенцијала, а то значи да су висина и обим финансијских трансакција дефинисани 
пројектованим приходима и да су расходи одређени висином прихода - начело равнотеже 
буџета. Расходна страна опредељена је програмским садржајима и законским обавезама 
предузетим од стране државе. с тим што се у процесу извршавања постоје одговарајући 
приоритети, а процес извршавања зависи од ликвидности обезбеђене из фискалног 
потенцијала. У тој ситуацији буџетски корисници не могу са сигурношћу очекивати стварно 
обезбеђење предузетих обавеза, јер уколико је прилив мањи од пројективаног. обавезе неће 
бити извршене. 
 

5. Уредба је подзаконски акт којим се врши конкретизација и прецизирање законских 
одредби, односно утврђује начин остваривања законских овлашћења и обавеза. Влада 
уредбом подробније разрађује однос уређен законом, у складу са сврхом и циљем закона. 
Уредба је непосредно нижи правни акт од закона, а виши од других подзаконских аката. 
Њена неопходност произилази из апстрактности и недовољне одређености законских 
одредаба. Она је изведени. а не самостални акт и не сме превазилазити, ни противречити 
одредбама закона ради чијег извршења је донета. 
 

6. Управни акт је конкретан, ауторитативан правни акт донет у управној ствари. 
 

7. По критеријуму постојања прописаног облика и саставних елемената предвиђених 
законом управни акти се деле на: а) формалне, који се издају након спроведеног поступка у 
писменој форми са одговарајућим саставним деловима (увод, диспозитив, образложење и 
упутство о правном средству) и б) неформалне, који нису резултат строго спроведене 
процедуре. не издају се у писаном облику. немају прописане саставне делове. У ову 
категорију спадају решења која се издају када се ради о предузимању изузетно хитних мера 
ради обезбеђења јавног мира и безбедности; решења која се издају у стварима мањег значаја 
у којима се удовољава захтеву странке, а не дира у јавни интерес. Таква решења се могу 
састојати само од диспозитива у виду забелешке у спису. Практичне последице разликовања 
ове две категорије аката тичу се жалбе и њеног дејства. Да би се могла изјавити жалба 
потребно је да странка претходно прибави формално-правни акт, а са друге стране у природи 
усмених решења је да се одмах приступа извршењу. тако да жалба нема суспензивно дејство, 
јер је садржина акта већ реализована. Смисао побијања оваквих аката је само у евентуалном 
обезбеђивању права странке на накнаду штете, у случају да докаже да је акт био незаконит. 
 

8. Покретање управног поступка: а) по службеној дужности и б) на захтев странке 
(случајеви у којима је то предвиђено законом или произилази из природе ствари) 
 
 

Б) ПОЗИТИВНО ПРАВНИ ОКВИР 
 
 

Устав Републике Србије чл. 4. прописује да је правни поредак јединствен; да 
уређење власти почива на подели власти на законодавну, извршну и судску; а да се однос три 
гране власти заснива на равнотежи и међусобној контроли. Одредбама чл. 21. забрањује 
дискриминацију, а одредбама чл. 36. јемчи једнаку заштиту права пред судовима и другим 
државним органима, као и право сваког на жалбу или друго правно средство против одлуке 
којом се одлучује о његовом праву. обавези или на закону заснованом интересу. Одредбама 



чл. 197. забрањује ретроактивну примену закона и других општих аката. док одредбе чл. 198. 
садрже начело законитости појединачних аката и радњи управе. те предвиђају да законитост 
коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснованом 
интересу подлеже преиспитивању пред судом у управном спору. ако у одређеном случају 
законом није предвиђена другачија судска заштита. 

 
Закон о управним споровима ("Службени лист СРЈ" бр. 46/96) чл. 6. дефинише 

управни акт. као акт којим државни орган и предузеће или друга организација у вршењу 
јавних овлашћења решава о одређеном праву или обавези физичког лица или правног лица 
или друге странке у управној ствари. Одредбама чл. 7. предвиђено је да се управни спор 
може покренути против управног акта који је донесен у другом степену, а да се може 
покренути и против првостепеног управног акта против кога није дозвољена жалба у 
управном поступку. Одредба чл. 11. предвиђа да се у управном спору може тражити и 
повраћај одузетих ствари, као и накнада штете која је тужиоцу нанесена извршењем акта 
који се оспорава. 

 
Закон о управним споровима ("Службени гласник РС" бр. 111/2009) у чл. 4. управни 

акт дефинише као појединачни прани акт којим надлежни орган, непосредном применом 
прописа, решава о одређеном праву или обавези физичког или правног лица, односно друге 
странке у управној ствари. Одредбама чл. 14. предвиђа да се управни спор може покренути 
против управног акта који је донет у другом степену, али и против првостепеног управног 
акта против кога није дозвољена жалба у управном поступку. Чл. 15. предвиђа да се управни 
спор може покренути и када надлежни орган у захтеву. односно жалби странке није донео 
управни акт, под условима предвиђеним овим законом. чл. 16. да се у управном спору може 
тражити и повраћај одузетих ствари и накнада штете која је тужиоцу нанета извршењем акта 
који се оспорава. док се регулатива чл. 19. односи на рок за подношење тужбе због ћутања 
управе. По тој регулативи ако друтостепени орган у року од 60 дана од дана пријема жалбе 
или у законом одређеном краћем року није донео решење по жалби странке против 
првостепеног решења, а не донесе га ни у даљем року од 7 дана по накнадном захтеву 
странке поднетом другостепеном органу, странка по истеку тог рока може поднети тужбу 
због недоношења захтеваног акта. 

 
Закон о буџету Републике Србије за 2009, ("Службени гласник РС" бр. 3 20/2008.... 

111/2009) у чл. 5. садржи регулативу о висини средстава буџета, као и начину њиховог 
распоређивања по корисницима. Раздел 14. односи се на Министарство пољопривреде, те 
садржи регулативу да ће се распоред и коришћење одређених средстава по основу 
субвенција вршити по акт Владе. Одредбама чл. 9. предвиђено је да се обавезе према 
корисницима буџетских средстава извршавају сразмерно оствареним примањима буџета, те 
да уколико се у току године примања смање издаци буџета извршавају се по приоритетима и 
то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални 
трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 
 
 

Уредба о условима и начину коришћења средстава за регресирање 
репроматеријала за ратарску и повртарску произволњу у 2009. години ("Службени 

гласник" бр. 12/09 од 13.02.2009. године) 
 
 

Члан 1. гласи: 
 
„Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења средстава за регресирање 

репроматеријала за ратарску и повртарску производњу у 2009. години. 
 



Репроматеријалом у смислу ст. 1. овог члана сматра се: дизел гориво. односно 
евродизел и биодизел, минерално ђубриво и декларисано семе." 

 
Члан 2. садржи регулативу о лицима која имају право на коришћење средстава. па се у 

ст. 1. предвиђа да право имају физичка лица - носиоци пољопривредних газдинстава. која су 
уписана у регистар пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом о регистру 
пољопривредних газдинстава. те административне и материјалноправне услове за 
остваривање права, а у ст. 2. предвиђа да право на коришћење средстава за регресирање 
репроматеријала имају и корисници пензије остварене на основу пољопривредне 
производње, ако су носиоци комерцијалних пољопривредних газдинстава. 

 
Члан 5. 
 
.,Лица која испуњавају услове из чл. 2. ове уредбе и која су пријавили површине за 

ратарску и повртарску производњу за површине наведене у чл. 2. тач. 1. ове уредбе имају 
право на регресирање репроматеријала по хектару пријављене површине и го: 1) 5.000.00 
динара по хектару за минерално ђубриво; 2) 3.000,00 динара по хектару за дизел гориво, 
ОДНОСНО евродизел, биодизел: 3) 4.000.00 динара по хектару за декларисано семе. 

 
Члан б. 
 
„Захтев за регресирање репроматеријала подноси се Министарству финансија - 

Управа за трезор на обрасцу - Захтев за регресирање репроматеријала за ратарску и 
повртарску производњу у 2009. години. уз који се подноси прилог 1 - Захтев за издавање 
пореског уверења с измиреним јавним приходима - доприносу за пензијско и инвалидско 
уверење и прилог 2 - Изјава подносиоца захтева да обрађује пољопривредно земљиште на 
пријављеним површинама за ратарску и повртарску производњу у 2009. години, који су 
одштампани уз ову Уредбу и чине њен саставни део. 

 
Захтев из става 1. овог члана подноси се истовремено за регресирање свих врста 

репроматеријала из чл. 1. ст. 2. ове Уредбе или сукцесивно за поједине врсте 
репроматеријала и то: 1) од 01.04. до 30.06.2009. године; 2) од 01.09. до 31.10.2009. године. 

 
Захтев из ст. 1. свог члана подноси се у два примерка Управи према месту уписа 

пољопривредног газдинства у регистар. 
 
Уз захтев из ст. I. овог члана подноси се: 
 
1) фискални исечак оверен од стране добављача на полеђини. односно рачун са 

отпремницом, односно оригинал рачуна за лица из чл. 4. ове Уредбе, издат у периоду од 
01.01.2009. до 30.09.2009. године, као доказ за купљени репроматеријал по хектару 
пријављене површине у износу од: - 7.500.00 динара за минерално ђубриво; 3.000,00 динара 
за дизел гориво: - 4.000,00 динара за декларисано семе; 
 

2) фотокопија личне карте за лица из чл. 3. ст. 3. и чл. 4. ст. 1. опе Уредбе. 
 

Управа спроводи поступак упоређивања испуњености услова за остваривање права на 
регресирање репроматеријала за ратарску и повртарску производњу у 2009. години. Управа 
по службеној дужности прибавља доказе о плаћеном доприносу за пензијско и инвалидско 
осигурање за 2008. године од надлежне организационе јединице пореске управе. Управа 
после спроведеног поступка утврђивања испуњености услова и упоређивања података из 
захтева. приложених докумената. података о пријављеним површинама за ратарску и 
повртарску производњу из регистра утврђује испуњеност услова прописаних овом Уредбом 



у сарадњи са надлежним органима, потврђује истоветност података и испоставља налог за 
пренос средстава по основу регресирања репроматеријала на наменски рачун 
пољопривредног газдинства код пословне банке." 

 
Члан 8. 
 
Средстава за регресирање репроматеријала исплаћују се до износа финансијских 

средстава утврђеног посебним актом који је донела Влада. у складу са Законом о буџету 
Републике Србије, која су опредељена за регресирање репроматеријала за ратарску и 
повртарску производњу у 2009. години." 

 
Члан 12. 
 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије". 
 
 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и начинт корншћења 
средстава за регресирање репроматеријала за ратарску и повртарску производњу у 

2009. години ("Службени гласник РС" бр. 36/09 од 15.05.2009. године) 
 
Члан 1. 
 
У Уредби о условима и начину коришћења средстава за регресирање репроматеријала 

за ратараску и повртарску производњу у 2009. години члан 2. ст. 4. мења се и гласи: 
 
"Носилац регистрованог пољопривредног газдинства - корисник пензије остварене по 

основу пољопривредне делатности, осим корисника инвалидске пензије остварене по основу 
пољопривредне делатности, има право на регресирање репроматеријала у износу од 30% од 
износа предвиђеног за минерално ђубриво. односно декларисано семе, односно дизел гориво, 
односно евродизел, односно био-дизел." 

 
Члан 4. 
 
,,Ова Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије.'' 
 
Следом ове регулативе новелирана одредба уредбе о обиму права на регрес старосних 

пољопривредних пензионера је ступила на снагу дана 23.05.2009. године. 
 
Иза тога дана 02.06.2009. године донет је Закон о пољопривреди и руралном развоју и 

објављен у "Службеном гласнику РС" бр. 41/2009. 
 
Овим Законом у чл.2 тач.9 предвиђа се да су подстицаји средства обезбеђена у буџету 

Републике Србије као и средства из других извора која се додељују пољопривредним 
газдинствима и другим лицима у складу са овим законом у функцији остваривања циљева 
пољопривредне политике. Одредбе чл. 9. - 12. Закона садрже регулативу о врстама 
подстицаја, међу којима су и непосредни подстицаји који обухватају: премије. подстицаје за 
производњу, регресе. подршку некомерцијалним пољопривредним газдинствима. 

 
 
 
 



Члан 13.гласи: 
 
..Влада прописује за сваку буџетску годину врсте и облик подстицаја. обим, услове и 

начин остваривања права на поједине врсте и облике подстицаја и одређује кориснике 
подстицаја, у складу са овим законом. законом којим се уређује буџет Републике Србије, 
Националним програмом и Националним програмом руралног развоја." 

 
Члан 17. гласи: 
 
''Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтеву корисника 

подстицаја који се подноси Управи. 
 
Поступак из ст. 1. овог члана покреће и на други начин (конкурс, захтев банци за 

одобрење кредитне подршке) ако је то предвиђено актом из чл. 13. овог Закона. 
 
О остваривању права на подстицаје у поступку из става 1. и 2. овог члана одлучује 

директор Управе решењем. 
 
На решење из ст. 3. овог члана може се ставити електронски потпис. у складу са 

законом којим се уређује електронски потпис. 
 
На решење из ст. 3. овог члана може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од 

дана доставља решења. 
 
На поступак за остваривање права на подстицаје примењују се одредбе закона којима 

се уређује управни поступак, ако овим законом није друкчије одређено.' 
 
 
ЧИЊЕНИЧНА ПОДЛОГА 
 
 
Тужиоци, пољопривредни пензионери, са регистрованим комерцијалним 

пољопривредним газдинствима су на основу Уредбе донете фебруара месеца 2009. године 
поднели дана 04.05.2009. године захтеве за регресирање, са свом неопходном писменом 
документацијом и фискалним рачунима. Дана 27.05.2009. године (у једном предмету). 
односно 01.06.2009. године (у другом предмету), извршен је пренос средстава регреса у 
висини од 30% првобитно регулисаног, односно у висини одређеној Уредом о изменама и 
допунама Уредбе која је ступила на снагу дана 23.05.2009. године. Тужбом се тражи исплата 
разлике између целокупног износа предвиђеног Уредбом донетом у фебруару месецу и 
исплаћених износа. 

 
У предмету бр. Гж 4951/10 постоје докази да је тужилац Министарству 

пољопривреде, водопривреде и шумарства у Београду изјавио жалбу исказујући 
незадовољство чињеницом да је исплаћено само 30% од припадајуће субвенције. У жалби се 
указује на забрани ретроактивне примене прописа који је донет после подношења захтева. 
Тужбом се тврди да о овој жалби није одлучено. Осим ове жалбе тужилац се посебним 
дописом обратио и Министарству финансија и дана 08.06.2009. године добио писмени допис, 
потписан од стране помоћника директора Управе за трезор Министарства финансија, у коме 
је наведено да се све исплате регреса врше у складу са ставом Министарства пољопривреде. 
шумарства и водопривреде у складу са Уредбом која је важећа у моменту исплате, без обзира 
на време подношења захтева. 

 



Пресудом бр. Гж 8728/10 од 10.03.2011. године потврђена је првостепена пресуда 
којом је Република Србија обавезана на исплату. са образложењем да Уредба којом је у мају 
месецу измењена првобитна донета у својим прелазним и завршним одредбама не предвиђа 
могућност ретроактивне примене одредби, па се има применити првобитно донета, пошто је 
тужилац остварио своје право на исплату по тој Уредби. Ова пресуда је отправљена 
странкама. 

 
Пресудом бр. Гж 4951/10 од 31.03.2011. године потврђена је првостепена пресуда, 

којом је одбијен тужбени захтев за исплату, из разлога што тужилац подношењем захтева 
није стекао право на регрес. већ саме иницирао поступак за остваривање права, па је држава 
била власна да приликом одлучивања о праву примени пропис који је био на снази у 
моменту одлучивања. Уз то. пошто нема података да је било ком пензионеру исплаћен 100% 
износ субвенције, исказано је становиште и да нема дискриминације са аспекта права државе 
да одлучује коме ће и у ком обиму обезбедити бенефиције. Ова пресуда заустављена је у 
судској пракси. 

 
 
(правни закључак усвојен на седници представника грађанских одељења и одељења 

радних спорова свих апелационих судова, одржаној 08.12.2011. године) 


