ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У
СТОЧАРСТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНЗУМНЕ РИБЕ
("Сл. гласник РС", бр. 61/2013 и 44/2014)
Члан 1
Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на подстицаје у
сточарству за производњу конзумне рибе (у даљем тексту: подстицаји), као и образац
захтева за остваривање подстицаја.

Члан 2
Правно лице, предузетник и физичко лице - носилац комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују
подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје остварује за произведену
конзумну рибу која је испоручена правном лицу, односно предузетнику који се бави
расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало на основу захтева
који подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управи за
аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).

Члан 3
Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку календарску годину до
31. децембра текуће календарске године на Обрасцу - Захтев за подстицаје за
производњу конзумне рибе за ______ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део.
Уз захтев из става 1. овог члана за произведену конзумну рибу подноси се:
1) копија отпремнице, доставнице или пријемнице оверена од стране правног лица,
односно предузетника који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом
рибе на мало који има одговарајући објекат одобрен у складу са законом којим се уређује
ветеринарство и који је уписан у Централни регистар објеката у складу са законом којим
се уређује безбедност хране;
2) обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе у ______години дат у Прилогу 1 Обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе у______ години, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део;
3) изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе дата у
Прилогу 2 - Изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне
рибе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
За извезену конзумну рибу уз захтев из става 1. овог члана подноси се:
1) копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), издате у складу са законом
којим се уређује ветеринарство оверена од стране надлежног ветеринарског инспектора
као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује
царински поступак;

2) обрачун подстицаја за произведену и извезену конзумну рибу у ______ години дат у
Прилогу 3 - Обрачун подстицаја за произведену и извезену конзумну рибу у ______
години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4
Испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје, одобравање
исплате и давање налога за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног
газдинства код пословне банке врши Управа, у складу са законом којим се уређују
подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.
Испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје утврђује се на
основу података на дан подношења захтева из члана 3. овог правилника.

Члан 5
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".

Самостални члан Правилника о изменама
Правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за
производњу конзумне рибе
("Сл. гласник РС", бр. 44/2014)

Члан 3
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".

Образац
ЗАХТЕВ
ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНЗУМНЕ РИБЕ
ЗА __________ ГОДИНУ
* Образац попунити читко - штампаним словима
I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презиме носиоца пољопривредног
газдинства / Пословно име правног лица /
Пословно име предузетника
ЈМБГ / Матични број
Адреса (општина, место, улица и број) /
Седиште правног лица/предузетника
Број телефона
Број пољопривредног газдинства (БПГ)
II. Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наведена количина
конзумне рибе произведена на сопственом газдинству и да је иста испоручена
именованом правном лицу, односно предузетнику, односно извезена, као и да за
наведену количину конзумне рибе није остварено право на подстицаје за производњу
конзумне рибе за __________ годину.
Место и датум:
________________

Подносилац захтева
_____________________________
Правно лице - подносилац захтева
_____________________________
Потпис одговорног лица
_____________________________

М.П.

Прилог 1
ОБРАЧУН ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНЗУМНЕ РИБЕ У __________
ГОДИНИ
Правно лице,
односно
предузетник
којем је
испоручена
конзумна риба
1

Укупно:

Износ
Потпис одговорног
Количина
подстицаја по
Износ
лица за правно
откупљене
килограму
обрачунатог
лице, односно
Место
конзумне рибе откупљене
подстицаја предузетника којем печата
(у
конзумне
(2 x 3)
је испоручена
килограмима)
рибе
конзумна риба
(у динарима)
2
3
4
5
6

Место и датум:
__________________

М.П.

Потпис одговорног лица:
_________________________

Прилог 2
ИЗЈАВА
ПРАВНОГ ЛИЦА, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА О КОЛИЧИНИ ПРИМЉЕНЕ
КОНЗУМНЕ РИБЕ
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наведена количина
примљене конзумне рибе из захтева за подстицаје за производњу конзумне рибе за
__________ годину, примљена у _________________

у количини од

(назив правног лица, односно предузетника)
килограма, од стране
(корисник подстицаја)

Место и датум:
__________________

М.П.

Потпис одговорног лица:
_________________________

Прилог 3
ОБРАЧУН ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ И ИЗВЕЗЕНУ КОНЗУМНУ РИБУ У
__________ ГОДИНИ
Количина произведене и
Износ подстицаја Укупан износ подстицаја
извезене конзумне рибе (у килограмима) по килограму
(динара)
1
2
3
Место и датум:
__________________

М.П.

Потпис одговорног лица:
_________________________

