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Члан 5. мења се и гласи:

22. април 2021.

Члан 5.

„Члан 5.
Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године:

22. април 2021.
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Члан 6. мења се и гласи:
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Члан 6.

„Члан 6.
У оквиру Раздела 21 – Министарство привреде, Програм 1510 – Привлачење инвестиција, Функција 410 – Општи економски и
комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активност/Пројекат 0003 – Улагања од посебног значаја, планирана су
средства за измирење обавеза по уговорима ради подстицања инвестиција у привреди, и то:
– у 2021. години у износу до 15.214.273.000 динара;
– у 2022. години у износу до 20.000.000.000 динара;
– у 2023. години у износу до 29.000.000.000 динара.
У оквиру опредељених износа средстaва у ставу 1. овог члана извршавају се преузете, а неизмирене обавезе из претходних година,
укључујући и обавезе које ће се преузимати у наведеним годинама, у складу са законом који уређује улагања и законом који уређује опште услове и поступак контроле државне помоћи, које доспевају на плаћање у тим годинама.
Уколико се обавезе преузимају и по истеку три фискалне године, укупан износ тих обавеза за сваку годину не може бити већи од
износа опредељеног у 2021. години.
У оквиру Раздела 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 4005 – ИПАРД, планирана су средства за измирење обавеза за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју из ИПАРД
2 програма, и то:
– у 2021. години у износу до 6.294.000.000 динара;
– у 2022. години у износу до 6.294.000.000 динара;
– у 2023. години у износу до 6.294.000.000 динара.
У оквиру опредељених износа средстaва у ставу 4. овог члана извршавају се преузете, а неизмирене обавезе из претходних година,
укључујући и обавезе које ће се преузимати у наведеним годинама, у складу са Законом о потврђивању Оквирног споразума између
Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 19/14), секторским споразумом
између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру
инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД), као и законом који уређује пољопривреду и рурални развој, које доспевају на плаћање у тим годинама.
Уколико се обавезе преузимају и по истеку три фискалне године, укупан износ тих обавеза за сваку годину не може бити већи од
износа опредељеног у 2021. години.”.
Члан 8. мења се и гласи:

Члан 7.

„Члан 8.
Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 2.247.038.084.000 динара, финансирани из
свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8.

