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”, бр. 101/10 и 78/11)
и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси
УРЕДБУ
О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА
ГЕНЕТСКО УНАПРЕЂЕЊЕ СТОЧАРСТВА У 2011. ГОДИНИ
Члан 1.
У Уредби о расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење
сточарствa у 2011. години („Службени гласник РС”, број 13/11 - у даљем тексту:
Уредба) у члану 10. став 1. речи: „Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде” замењују се речима: „Министарству пољопривреде, трговине,
шумарства и водопривреде”.
Члан 2.
Лица која испуњавају услове за подстицаје прописане Уредбом, а која
нису остварила право на коришћење подстицаја за квалитетне приплодне
првотелке за трећи квартал 2011. године, право на коришћење тог подстицаја
могу да остваре на основу захтева који се од 10. децембра до 30. децембра 2011.
године подноси на Обрасцу – Захтев за подстицаје за квалитетне приплодне
првотелке за III квартал 2011. године, који је одштампан уз ову уредбу и чини
њен саставни део.
Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број:
У Београду, децембра 2011. године
ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
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Образац

ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА КВАЛИТЕТНЕ ПРИПЛОДНЕ
ПРВОТЕЛКЕ ЗА III КВАРТАЛ 2011. ГОДИНЕ
*Образац попунити читко - штампаним словима

I. Основни подаци
Име и презиме носиоца комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства
ЈМБГ / Матични број
Адреса
(општина, место, улица и број)
Број телефона
Број пољопривредног газдинства (БПГ)
Индентификациони
број
газдинства
животињама (ХИД) из Централне базе

са

Број наменског рачуна
Назив банке
II. Обрачун подстицајних средстава за квалитетна приплодна грла
Ред.
бр.

Категорија грла

Број грла

Износ подстицаја по грлу
(дин)

Износ обрачунатог
подстицаја (3x4)

1

2

3

4

5

Укупно:

2
III. Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су квалитетне приплодне првотелке за које се
подноси овај захтев регистроване у сопственом запату и да се налазе под контролом одгајивачке организације,
те да за исте није у III кварталу 2011. године остварено право на подстицаје за генетско унапређење
сточарства.

Датум и место
____________________

Подносилац захтева
________________________
Власник грла - Члан пољопривредног газдинства
_______________________________________

4827011.0064.103.doc/2

