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

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

  

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ 

У СТОЧАРСТВУ ЗА ТОВ ЈУНАДИ, ТОВ СВИЊА,  

ТОВ ЈАГЊАДИ И ТОВ ЈАРАДИ 

-Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 50/15 од 9. јуна 2015. године- 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се прописују 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 2. 

  Право на коришћење подстицаја у сточарству за тов јунади, тов 

свиња, тов јагњади и тов јаради има 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. 

 

Члан 3. 

  Захтев за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов 

јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради подноси се Министарству 

пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања (у 

даљем тексту: Управа) за сваку календарску годину до 31. децембра текуће 

године. 

 Захтев за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов 

јунади подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за подстицаје за тов јунади за ___ 

годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 Захтев за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов 

свиња подноси се на Обрасцу 2 – Захтев за подстицаје за тов свиња за ___ 

годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 Захтев за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов 

јагњади подноси се на Обрасцу 3 – 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 у сточарству за тов 

јаради подноси се на Обрасцу 4 – Захтев за подстицаје за тов јаради за ___ 

годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 4. 

 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, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 
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  Уз захтев за подстицаје у сточарству за тов свиња, тов јагњади и 

тов јаради за грла предата кланици подноси се и копија уверења о здравственом 

стању животиња, оверена од стране надлежног ветеринарског инспектора. 
 Уз захтев за подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов 

јагњади и тов јаради за извезена грла подноси се: оригинални рачун на име 

подносиоца захтева издат од стране лица које је регистровано за откуп и извоз, 

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 ветеринарског 

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

законом којим се уређује царински поступак. 

  

Члан 5. 

За грла предата кланици и за извезена грла која су у власништву 

подносиоца захтева, а  која су  на основу уговора држана на газдинству другог 

држаоца (кооперанта), уз захтев из члана 3. овог правилника  подноси се и 

уговор између власника животиње и држаоца животиње, који садржи податак о 

броју газдинства на којем се животиња налазила, име и презиме држаоца 

животиње односно власника газдинства, име и презиме власника животиње, 

бројеве њихових пољопривредних газдинстава, као и податак о броју животиња 

са бројевима њихових ушних маркица. 

 

Члан 6. 

 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 подстицају у пољопривреди и руралном развоју. 

 

Члан 7. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов 

јунади, тов свиња и тов јагњади („Службени гласник РС”, бр. 37/13 и 42/14). 

 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

Број: 110-00-00097/2015-09 МИНИСТАР 

У Београду, 1. јуна 2015. године  

 проф. др Снежана Богосављевић Бошковић 
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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) 
            

 

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 подстицаја 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 подстицаје за 

тов јунади. 
 

    Датум и место                                                                              Подносилац захтева     

___________________                                                                 _______________________ 

                                      
                                         

 

          Правно лице подносилац захтева 
  Потпис одговорног лица 

 

 
   М.П. 

 

               __________________________ 
 

 



Образац 2  
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 (HID) 
            

 

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 подстицаја 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 подстицаје за 

тов свиња. 
 

    Датум и место                                                                              Подносилац захтева     

__________________                                                               ________________________ 

                                      
                                         

 

          Правно лице подносилац захтева 
       Потпис одговорног лица 

 
 

М.П. 
 

     __________________________ 



 

Образац 3  
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 (HID) 
            

 

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 подстицаја 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 подстицаје за 

тов јагњади. 
 

    Датум и место                                                                              Подносилац захтева     

 

__________________                                                                ________________________ 

                                      
                                         

 

          Правно лице подносилац захтева 
       Потпис одговорног лица 

 
 

М.П. 
 

     __________________________ 
 



 

Образац 4  
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 (HID) 
            

 

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 подстицаја 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 подстицаје за 

тов јаради. 
 

    Датум и место                                                                              Подносилац захтева     

 

_________________                                                                _________________________ 

                                      
                                         

 

          Правно лице подносилац захтева 
       Потпис одговорног лица 

 
 

М.П. 
 

     __________________________ 
 



   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 
Укупна телесна маса 

грла 

Просечна телесна маса 

грла 

1 2 3 4 

    

 

 

 

Место и датум: 

 

____________________ 

 

 

   Потпис испоручиоца робе 

 

 

 

   Потпис примаоца робе 

 

___________________________ М.П. __________________________ 

 

 

 


