ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА ТОВ ЈУНАДИ, ТОВ
СВИЊА, ТОВ ЈАГЊАДИ И ТОВ ЈАРАДИ
("Сл. гласник РС", бр. 111/2015, 9/2016 и 110/2016)

Члан 1
Овим правилником ближе се прописује услови и начин остваривања права на подстицаје
у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као и обрасци захтева за
остваривање тих подстицаја.

Члан 1а
Подносилац захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов свиња,
остварује право на подстицај највише за 10.000 грла товних свиња.

Члан 2
(Брисан)

Члан 3
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 у сточарству за тов јунади,
тов свиња, тов јагњади и тов јаради остварује на основу захтева који подноси
Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Управи за аграрна плаћања (у
даљем тексту: Управа).

Члан 4
Лица из члана 3. овог правилника могу да остваре право на подстицаје ако поднесу
захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов
јаради за сваку годину од 1. јануара до 15. октобра текуће календарске године и ако су
грла предата кланици или извезена у периоду од 1. октобра претходне календарске
године до 30. септембра текуће календарске године.
Захтев из става 1. овог члана подносе се на следећим обрасцима:
Образац 1. Захтев за подстицаје за тов јунади за ______ годину, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.

Образац 2. Захтев за подстицаје за тов јагњади за _____ годину, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Образац 3. Захтев за подстицаје за тов јаради за ______ годину, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Образац 4. Захтев за подстицаје за тов свиња за ______ годину, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.

Члан 5
Уз захтев за подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за
грла предата кланици подноси се пријемница за откупљена грла оверена од стране
кланице и надлежног ветеринарског инспектора, која је дата у Прилогу - Пријемница за
откупљена грла (у даљем тексту: Прилог), који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део.
Уз захтев за подстицаје за тов јунади, свиња, јагњади и тов јаради подноси се и копија
уверења о здравственом стању животиња, оверене од стране надлежног ветеринарског
инспектора.
Уз захтев за подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за извезена
грла или грла упућена на територију АП Косово и Метохија, подноси се: откупни лист или
признаница на име подносиоца захтева издата од стране лица које је регистровано за
откуп и извоз, односно превоз на територију АП Косово и Метохија и које је извршило
извоз товних грла; копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), а за грла
упућена на територију АП Косово и Метохија - Додатак ветеринарско-санитарном
уверењу, потврда о здравственом стању пошиљака животиња за транспорт (образац КМ2) издате, у складу са законом којим се уређује ветеринарство и списак грла која су
извезена односно упућена на територију АП Косово и Метохија са подацима о
идентификационом броју грла, оверени од стране ветеринарског инспектора, као и копија
Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински
поступак, која није потребна за грла упућене на територију АП Косово и Метохија.

Члан 6
За товна грла у власништву подносиоца захтева која су држана на газдинству другог
држаоца (кооперанта), уз захтев из члана 4. овог правилника подноси се и уговор између
власника животиње и држаоца животиња, који нарочито садржи податке о броју
газдинства на којем се животиња налази, име и презиме држаоца животиње односно
власника газдинства, име и презиме власника животиње са бројевима њихових
пољопривредних газдинстава, као и податке о броју животиња са бројевима њихових
ушних маркица, како би се могла извршити провера у Централној бази података о
обележеним животињама.

Члан 7
Испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов
јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, 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.

Члан 8
Изузетно у 2016. години лица из члана 3. овог правилника могу да остваре право на
подстицаје у сточарству ако поднесу захтев за остваривање права на подстицаје за тов
јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради у периоду од 1. јануара до 15. октобра 2016.
године и ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јануара до 30.
септембра 2016. године.

Члан 9
Даном примене овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину
остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и
тов јаради ("Службени гласник РС", број 50/15).

Члан 10
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. јануара 2016. године.

Самостални члан Правилника о измени
Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у
сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
("Сл. гласник РС", бр. 9/2016)

Члан 2
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".

Самостални члан Правилника о допуни
Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у
сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
("Сл. гласник РС", бр. 110/2016)

Члан 2
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. јануара 2017. године.

Образац 1.
ЗАХТЕВ
ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ТОВ ЈУНАДИ
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)
Број телефона
Број пољопривредног газдинства (БПГ)
Идентификациони број газдинства (ХИД)
II Обрачун подстицајних средстава за тов јунади
Број грла за који се подноси
захтев

Износ подстицаја по
грлу

Укупан износ подстицаја
(динара)

III Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су товна грла за која се
подноси захтев за коришћење подстицајних средстава за тов јунади за _____ годину била
у мом власништву или у власништву члана мог пољопривредног газдинства, да су иста
предата кланици или извезена и да за иста није остваривано право на подстицајна
средства за тов јунади.
Датум и место
___________________

Подносилац захтева
___________________________

М.П.

Правно лице подносилац захтева
Потпис одговорног лица
___________________________

Образац 2.
ЗАХТЕВ
ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ТОВ ЈАГЊАДИ
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)
Број телефона
Број пољопривредног газдинства (БПГ)
Идентификациони број газдинства (ХИД)
II Обрачун подстицајних средстава за тов јагњади
БРОЈ ГРЛА ЗА
КОЈИ СЕ
ПОДНОСИ
ЗАХТЕВ

УКУПНА
ТЕЛЕСНА
МАСА ГРЛА

ПРОСЕЧНА
ТЕЛЕСНА
МАСА

ИЗНОС
ПОДСТИЦАЈА
ПО ГРЛУ

УКУПАН ИЗНОС
ПОДСТИЦАЈА
(ДИНАРА)

III Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су товна грла за која се
подноси захтев за коришћење подстицајних средстава за тов јагњади за ______ годину
била у мом власништву или у власништву члана мог пољопривредног газдинства, да су
иста предата кланици или извезена и да за иста није остваривано право на подстицајна
средства за тов јагњади.
Датум и место
___________________

Подносилац захтева
___________________________

М.П.

Правно лице подносилац захтева
Потпис одговорног лица
___________________________

Образац 3.
ЗАХТЕВ
ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ТОВ ЈАРАДИ
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)
Број телефона
Број пољопривредног газдинства (БПГ)
Идентификациони број газдинства (ХИД)
II Обрачун подстицајних средстава за тов јаради
БРОЈ ГРЛА ЗА
КОЈИ СЕ
ПОДНОСИ
ЗАХТЕВ

УКУПНА
ТЕЛЕСНА
МАСА ГРЛА

ПРОСЕЧНА
ТЕЛЕСНА
МАСА

ИЗНОС
ПОДСТИЦАЈА
ПО ГРЛУ

УКУПАН ИЗНОС
ПОДСТИЦАЈА
(ДИНАРА)

III Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су товна грла за која се
подноси захтев за коришћење подстицајних средстава за тов јаради за _____ годину била
у мом власништву или у власништву члана мог пољопривредног газдинства, да су иста
предата кланици или извезена и да за иста није остваривано право на подстицајна
средства за тов јаради.

Датум и место
___________________

Подносилац захтева
___________________________

М.П.

Правно лице подносилац захтева
Потпис одговорног лица
___________________________

Образац 4.
ЗАХТЕВ
ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ТОВ СВИЊА
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)
Број телефона
Број пољопривредног газдинства (БПГ)
Идентификациони број газдинства (ХИД)
II Обрачун подстицајних средстава за тов свиња
БРОЈ ГРЛА ЗА
КОЈИ СЕ
ПОДНОСИ
ЗАХТЕВ

УКУПНА
ТЕЛЕСНА
МАСА ГРЛА

ПРОСЕЧНА
ТЕЛЕСНА
МАСА

ИЗНОС
ПОДСТИЦАЈА
ПО ГРЛУ

УКУПАН ИЗНОС
ПОДСТИЦАЈА
(ДИНАРА)

III Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су товна грла за која се
подноси захтев за коришћење подстицајних средстава за тов свиња за _____ годину била
у мом власништву или у власништву члана мог пољопривредног газдинства, да су иста
предата кланици или извезена и да за иста није остваривано право на подстицајна
средства за тов свиња.
Датум и место
___________________

Подносилац захтева
___________________________

М.П.

Правно лице подносилац захтева
Потпис одговорног лица
___________________________

Прилог
ПРИЈЕМНИЦА
ЗА ОТКУПЉЕНА ГРЛА
ИСПОРУЧИЛАЦ (власник грла - члан пољопривредног газдинства):
Име и презиме / Назив
___________________________________________________________________________
ЈМБГ / Матични број
___________________________________________________________________________
Адреса
____________________________________________________________________________
ПРИМАЛАЦ:
Назив
____________________________________________________________________________
Матични број
___________________________________________________________________________
Адреса
____________________________________________________________________________
Врста животиња Број грла
1
2

Укупна телесна маса грла
3

Просечна телесна маса грла
4

Место и датум:
___________________
Потпис испоручиоца
робе
____________________

М.П.

Потпис примаоца робе
___________________________

