
  

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 

103/15 и 101/16), 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У 

ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ 

КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ 

СТОЧАРСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

(„Службени гласник РСˮ, број 48 од 5. јула 2019. године) 

 

Члaн 1. 

У Правилнику о подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за 

унапређење примарне сточарске пољопривредне производње („Службени 

гласник РС”, бр. 48/18 и 29/19), у члану 3. тачка 1) подтачка (1) реч: „старости” 

замењује се речју: „узраста”. 

У подтачки (2) реч: „старости” замењује се речју: „узраста”. 

У подтачки (3) реч: „старости” замењује се речју: „узраста”. 

У тачки 2) подтачки (1) реч: „старости” замењује се речју: 

„узраста”. 

У подтачки (2) реч: „старости” замењује се речју: „узраста”. 

У подтачки (3) реч: „старости” замењује се речју: „узраста”. 

У тачки 3) подтачка (1) реч: „старости” замењује се речју: 

„узраста”, а речи: „од седам” бришу се. 

У подтачки (2) реч: „девет” замењујe се речју: „осам”. 

У подтачки (3) реч: „старости” замењује се речју: „узраста”, а 

речи: „од седам” бришу се. 

 

Члан 2. 

 Образац 1 – Захтев за остваривање права на подстицаје за 

инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку 

квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске 

пољопривредне производње у ______ години, који је одштампани уз Правилник 

о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства 

за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске 

пољопривредне производње („Службени гласник РС”, бр. 48/18 и 29/19) и чини 

његов саставни део, замењује се новим Обрасцем 1 – Захтев за остваривање 

права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног 

газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне 

сточарске пољопривредне производње у ______ години, који је одштампан уз 

овај правилник и чини његов саставни део. 
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Члан 3. 

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу нaредног дaнa oд дaнa 

oбjaвљивaњa у ,,Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”. 

 

 

 

Број: 110-00-00102/2018-09 

У Београду, 17. јуна 2019. године 

МИНИСТАР 

 

Бранислав Недимовић 
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Образац 1 

 

ЗАХТЕВ  

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У  

ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ 

КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ 

СТОЧАРСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У _______ ГОДИНИ 

 

 

I 

Подаци о подносиоцу захтева 

Категорија подносиоца захтева 

(заокружити) 

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства 

2) предузетник 

3) привредно друштво 

4) земљорадничка задруга 

5) средња школа 

6) научноистраживачка организација 

7) манастир 

За подносиоца захтева у својству физичког лица – носиоца комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства: 

Име и презиме носиоца породичног 

пољопривредног газдинства 

 

ЈМБГ подносиоца захтева 
             

 

За подносиоца захтева у својству предузетника: 

Пословно име предузетника  

ЈМБГ подносиоца захтева              
 

Матични број         
 

Порески идентификациони број          
 

За подносиоца захтева у својству правног лица: 

Пословно име правног лица  

Име и презиме одговорног лица у 

правном лицу 
 

ЈМБГ одговорног лица у правном 

лицу 
             

 

Матични број         
 

Порески идентификациони број          
 

У складу са законом којим се уређује 

рачуноводство, правно лице је 

разврстано на: 

1) микро 

2) мало 

3) средње 
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Сви подносиоци захтева: 

Број пољопривредног газдинства – 

БПГ             
 

Број објекта у коме се животиње 

држе и узгајају – HID             
 

Адреса пребивалишта, односно 

седишта  

Општина: 

Место: 

Улица и кућни број: 

Поштански број: 

Телефон/факс  

Врстa подстицаја – квалитетна 

приплодна грла 

(заокружити) 

1) говеда: 

(1) јунице товних раса узраста од десет до 34 месеца у 

моменту издавања рачуна о набавци, 

 

(2) јунице млечних и комбинованих раса узраста од 12 до 

31 месец у моменту издавања рачуна о набавци, 

 

(3) бикови товних раса узраста од 12 до 34 месеца у 

моменту издавања рачуна о набавци; 

 

2) овце и козе: 

(1) овце – двиске узраста од шест до 18 месеци у моменту 

издавања рачуна о набавци, 

 

(2) козе – двиске узраста од шест до 18 месеци у моменту 

издавања рачуна о набавци, 

 

(3) двисци узраста од шест до 18 месеци у моменту 

издавања рачуна о набавци; 

 

3) свиње: 

(1) назимице узраста до 10 месеци у моменту издавања 

рачуна о набавци, 

 

(2) супрасне назимице од 8 до 12 месеци у моменту 

издавања рачуна о набавци, 

 

(3) нерасти узраста до 10 месеци у моменту издавања 

рачуна о набавци; 

 

4) пчелиње матице. 

 
Напомена: 

Читко попуњен и потписан образац захтева са прописаном документацијом доставља се у затвореној 

коверти, на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна 

плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84, са назнаком: „Захтев за остваривање 

права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку 

квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у _____ 

години”. 
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II 

Прихватљиве инвестиције на које се односи захтев и подаци о добављачу и рачуну 

Бр. 

Квалитетна приплодна 

грла, односно пчелиње 

матице за које се подноси 

захтев (врста и 

идентификациони број 

грла) 

Број и датум 

издавања рачуна 

на којем се налазе 

Добављач 

(назив, правна форма и седиште 

односно име, презиме, 

пребивалиште и број 

пољопривредног газдинства 

издаваоца рачуна) 

Назив, број и датум издавања документа 

којим је извршено плаћање (потврда о 

преносу средстава или извод, оверени од 

стране банке односно фискални 

исечак): 

 

Износ у 

РСД без 

ПДВ 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

    Укупно:  
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III 

Изјава подносиоца захтева 

 

И  З  Ј  А  В  А 

Овим потврђујем под пуном законском, моралном, материјалном, 

кривичном и сваком другом одговорношћу, да подносилац овог захтева: 

– нема нереализованих инвестиција за које су му одoбрена подстицајна 

средства на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном 

развоју; 

– нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према 

министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених 

подстицаја, субвенција и кредита; 

– за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком 

другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није 

предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са 

посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим 

пољопривредним газдинствима; 

– добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при 

чему се повезаним лицима сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног 

газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни 

сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по 

тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је 

извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се 

уређује порез на добит правних лица; 

– није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна 

лица. 

 

IV 

Потпис подносиоца захтева 

 

 Под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и сваком 

другом одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања обрасца исти пажљиво 

прочитао и разумео, као и да су сви наведени подаци тачни. 

 

У_________________, ____________ године. 

  (место и датум попуњавања обрасца) 

 

Име и презиме, односно назив подносиоца захтева: _______________________________ 

      (попунити читко штампаним словима) 

 

 

Својеручни потпис подносиоца захтева, односно одговорног лица:__________________ 
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