На основу члана 34. став 6. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13 и 142/14),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 62/15 од 14. јула 2015. године)

Члан 1.
У Правилнику о коришћењу подстицаја за органску производњу
(„Службени гласник РС”, бр. 52/14, 57/14 и 71/14), члан 2. тач. 1), 2), 3) и 5)
мењају се и гласе:
„1) премију за млеко произведено методом органске производње
(у даљем тексту: премија за млеко);
2) основне подстицаје у органској биљној производњи (у даљем
тексту: органска биљна производња);
3) регрес за гориво за органску производњу (у даљем тексту:
регрес за гориво);
5) подстицаје у органској сточарској производњи, и то за:
(1) квалитетне приплодне млечне краве,
(2) квалитетне приплодне товне краве,
(3) квалитетне приплодне овце и козе,
(4) квалитетне приплодне крмаче,
(5) родитељске кокошке тешког типа,
(6) родитељске кокошке лаког типа,
(7) родитељске ћурке,
(8) квалитетне приплодне матице риба шарана,
(9) квалитетне приплодне матице риба пастрмке,
(10) тов јунади,
(11) тов јагњади,
(12) тов свиња,
(13) тов јаради.”
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Подстицаји у органској сточарској производњи из става 1. тач. 1),
2), 3) и 5) овог члана утврђују се у одговарајућем износу по врсти поједине мере
који се увећава за 40% од износа за подстицаје који се за исту врсту мере
исплаћују у складу са посебним прописом којим се уређује расподела
подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за премију за млеко, основне
подстицаје у биљној производњи, регрес за гориво и подстицаје у сточарству.”
Члан 2.
У члану 4. после речи: „свиња” додаје се запета и речи: „јаради” а
после речи: „млечне краве,” додају се речи: „квалитетне приплодне товне
краве,”.
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Члан 3.
У члану 9. став 1. после речи: „млечне краве,” додају се речи:
„квалитетне приплодне товне краве,”.
У тачки 1) речи: „до 15. јула” замењују се речима: „до 30.
октобра”.
У тачки 2) речи: „од 1. јула” замењују се речима: „од 15. октобра”.
Члан 4.
У члану 11. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Захтев за остваривање права на подстицаје за тов јаради у
органској сточарској производњи подноси се за сваку календарску годину до 31.
децембра текуће календарске године, на Обрасцу број 10 - Захтев за подстицаје
за тов јаради у органској сточарској производњи за _____ годину, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.”
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „из ст. 1. и 2.”
замењују се речима: „из ст. 1, 2. и 3.”
У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. речи: „из ст. 1. и 2.”
замењују се речима: „из ст. 1, 2. и 3.”
У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. речи: „из ст. 1. и 2.”
замењују се речима: „из ст. 1, 2. и 3.”
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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Образац 10
ЗАХТЕВ
ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ТОВ ЈАРАДИ У ОРГАНСКОЈ СТОЧАРСКОЈ

ПРОИЗВОДЊИ 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)

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 у органској сточарској
производњи 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
___________________________
Правно лице подносилац захтева
Потпис одговорног лица
_______________________________
М.П.
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