
 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13), 

 

 Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ 

У СТОЧАРСТВУ ЗА ТОВ ЈУНАДИ,  ТОВ СВИЊА И ТОВ ЈАГЊАДИ 

-  Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 37/13 од 24. априла 2013. године - 

 

 

Члан 1. 

 Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на 

подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња и тов јагњади, као и обрасци 

захтева за остваривање тих 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 у 

сточарству за тов јунади, тов свиња и тов јагњади остварује 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 за тов јунади подноси се 

за сваку календарску годину до 31. јануара наредне календарске године, на 

Обрасцу 1. - Захтев за подстицаје за тов јунади за _____ годину, који је одштампан 

уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 Уз захтев из става 1. овог члана подноси се копија пасоша за говеда и 

извод из евиденције о регистрацији газдинства и броју животиња на газдинству из 

Централне базе података о обележавању животиња, издати од стране овлашћене 

ветеринарске организације, у складу са законом којим се уређује ветеринарство. 

  

Члан 4. 

 Корисник подстицаја за тов јунади за грла предата кланици у року од 

15 дана од дана предаје кланици, а најкасније у року од 18 месеци од дана 

подношења захтева за остваривање права на подстицаје, доставља Управи копију 

пријемнице издате од кланице и копију уверења о здравственом стању животиња, 

оверене од стране надлежног ветеринарског инспектора. 

 Корисник подстицаја за тов јунади за извезена грла у року од 15 дана 

од дана извоза, а најкасније у року од 18 месеци од дана подношења захтева за 

остваривање права на подстицаје, доставља Управи копију међународне 

ветеринарске потврде (сертификата), издате у складу са законом којим се уређује 
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ветеринарство и списак грла која су извезена са подацима о идентификационом 

броју грла, оверене од стране надлежног ветеринарског инспектора, као и копију 

Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује 

царински поступак. 

 

Члан 5. 

 Захтев за остваривање права на подстицаје за тов јагњади подноси се 

за сваку календарску годину до 31. децембра текуће календарске године на 

Обрасцу 2. - Захтев за подстицаје за тов јагњади за _____ годину, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 Захтев за остваривање права на подстицаје за тов свиња подноси се за 

сваку календарску годину до 31. децембра текуће календарске године на Обрасцу 

3. - Захтев за подстицаје за тов свиња за ______ годину, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

 Уз захтев из ст. 1. и 2.  овог члана за грла предата кланици подноси се  

копија пријемнице издате од стране кланице и копија уверења о здравственом 

стању животиња, оверене од стране надлежног ветеринарског инспектора. 

 Уз захтев из ст. 1. и 2. овог члана за извезена грла подноси се копија 

међународне ветеринарске потврде (сертификата), издате у складу са законом 

којим се уређује ветеринарство и списак грла која су извезена са подацима о 

идентификационом броју грла, оверени од стране надлежног ветеринарског 

инспектора, као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом 

којим се уређује царински поступак. 

  

Члан 6. 

Управа утврђује испуњеност прописаних услова за остваривање 

права на подстицаје, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава на 

наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке, у складу са 

законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју. 

 

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу наредног  дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 М И Н И С Т А Р 

Број: 110-00-00057/2013-09 

У Београду,  22. априла 2013. године 

                                                                                                    Горан Кнежевић 
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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 (HID) 
 

Број наменског рачуна  

Назив банке 

 
 

 

II. Изјава одговорног лица 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су 

товна грла за која се подноси захтев за коришћење подстицаја за тов јунади за 

_______ годину у мом власништву или у власништву члана мог пољопривредног 

газдинства, да су намењена за производњу меса, да ће по завршетку това бити 

предата у кланицу  или извезена и да за иста није остваривано право на подстицаје 

за тов јунади. 
 

    Датум и место                                                                                        Подносилац захтева     

 

__________________                                                                                   ________________ 

                                      

                                        Власник грла – Члан пољопривредног газдинства 
                                                                               

                                                                            _______________________________________ 
 

 

Правно лице подносилац захтева 

_____________________________ 
 

Место и датум:  Потпис одговорног лица 
 

 

____________________ 
М.П. 

 

___________________________ 
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III. Обрачун подстицајних средстава за тов јунади  

 

Ред. 

бр. 
Идентификациони број грла 

(ИД број животиње) 

 

Број пасоша за говеда 

 

Датум регистрације грла 

у власништву 

подносиоца захтева 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
  Подносилац захтева     

    
                                       _______________________ 
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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) 
 

Индентификациони број газдинства (HID) 
 

Број наменског рачуна  

Назив банке 

 
 

 

II. Изјава одговорног лица 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су 

товна грла за која се подноси захтев за коришћење подстицаја за тов јагњади за 

______ годину била у мом власништву или у власништву члана мог 

пољопривредног газдинства, да су намењена за производњу меса или извоз и да за 

иста није у ______ години остваривано право на подстицаје за тов јагњади. 
 

    Датум и место                                                                                        Подносилац захтева     
 

__________________                                                                                   ________________ 

                                      

                                        Власник грла – Члан пољопривредног газдинства 
                                                                               

                                                                            _______________________________________ 
 
 

Правно лице подносилац захтева 

_____________________________ 

 

Место и датум:  Потпис одговорног лица 
 

 

____________________ 
М.П. 

 

___________________________ 
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Образац 3.  
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) 
 

Индентификациони број газдинства (HID) 
 

Број наменског рачуна  

Назив банке 

 
 

 

II. Изјава одговорног лица 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су 

товна грла за која се подноси захтев за коришћење подстицаја за тов свиња за 

______ годину била у мом власништву или у власништву члана мог 

пољопривредног газдинства, да су намењена за производњу меса или извоз и да за 

иста није у ______ години остваривано право на подстицаје за тов свиња. 
 

    Датум и место                                                                                        Подносилац захтева     
 

__________________                                                                                   ________________ 

                                      

                                        Власник грла – Члан пољопривредног газдинства 
                                                                               

                                                                            _______________________________________ 
 

 

Правно лице подносилац захтева 

_____________________________ 

 

Место и датум:  Потпис одговорног лица 
 

 

____________________ 
М.П. 

 

___________________________ 
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