На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са Законом о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и чланом 7.
Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”, бр.
101/11 и 93/12) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12),
Влада доноси
УРЕДБУ
О РАСПОДЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ГЕНЕТСКО
УНАПРЕЂЕЊЕ СТОЧАРСТВА У 2012. ГОДИНИ
- Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 96/12Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и начин расподеле и коришћења
подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2012. години (у даљем тексту:
подстицаји).
Члан 2.
Право на коришћење подстицаја, под условима утврђеним овом
уредбом, има физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства, правно лице и предузетник ако:
1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем
тексту: Регистар) са активним статусом, у складу са Правилником о начину и
условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима
захтева за упис и промену података и прилога, документацији која се прилаже уз
захтев, начину чувања података, као и о условима за пасивни статус
пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 21/10, 89/10,
22/11, 97/11 и 15/12 - у даљем тексту: Правилник);
2) је пријавило врсту и бројно стање животиња и газдинство на којем
држи или узгаја животиње, у складу са Правилником;
3) је власник грла за које подноси захтев за подстицаје или је власник
грла члан његовог пољопривредног газдинства.
Члан 3.
Лице из члана 2. ове уредбе (у даљем тексту: подносилац захтева)
остварује право на коришћење подстицаја ако су квалитетна приплодна грла
пријављена на пољопривредном газдинству подносиоца захтева под контролом
правних лица овлашћених за послове селекције (у даљем тексту: одгајивачке
организације) после оцењивања и разврставања квалитетних приплодних грла у
класе у складу са законом којим се уређује сточарство и ако се користе за
производњу млека и меса или служе за даљу репродукцију на пољопривредном
газдинству подносиоца захтева.
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Члан 4.
Подстицаји се исплаћују у виду новчаних износа по грлу квалитетне
приплодне домаће животиње и то за говеда, овце, козе и свиње, до износа
финансијских средстава који је утврђен посебним актом Владе којим се уређује
расподела и коришћење средстава субвенција у области подстицања пољопривреде
и пољопривредне производње, према редоследу подношења захтева.
Члан 5.
Подносилац захтева остварује право на подстицаје једном у току
године за исто грло.
Испуњеност услова из става 1. овог члана утврђује се на основу
података из Регистра.
Члан 6.
Подстицаји се утврђују по грлу, у зависности од врсте стоке, и то у
износу од:
1) 25.000 динара за квалитетне приплодне првотелке;
2) 25.000 динара за квалитетне приплодне краве;
3) 4.000 динара за квалитетне приплодне овце и козе;
4) 4.000 динара за квалитетне приплодне крмаче.
Члан 7.
Корисник подстицаја у периоду од годину дана од дана остваривања
права на подстицаје не сме да отуђи грла за која је остварио право на подстицаје у
складу са овом уредбом, осим у случају угинућа или принудног клања, када се мора
извршити контрола од стране ветеринарског инспектора.
Члан 8.
Захтев за остваривање права на подстицаје из члана 6. тачка 1) ове
уредбе подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) на Обрасцу 1 - Захтев за
подстицаје за генетско унапређење сточарства за квалитетне приплодне првотелке
за 2012. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део, од 1.
јануара до 20. јануара 2013. године и то за грла која се отеле у периоду од 1.
новембра до 31. децембра 2012. године.
Уз захтев из става 1. овог члана подноси се извод из регистра телади
за квалитетне приплодне првотелке за које се подноси захтев оверен од стране
одгајивачке организације.
Захтев за остваривање права на подстицаје из члана 6. тач. 2), 3) и 4)
ове уредбе подноси се Управи на Обрасцу 2 - Захтев за подстицаје за генетско
унапређење сточарства за 2012. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини
њен саставни део, најкасније до 30. новембра 2012. године.
Уз захтев из става 3. овог члана подноси се извод из главне матичне
евиденције стоке за квалитетна приплодна грла за која се подноси захтев оверен од
стране одгајивачке организације.
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Управа, после спроведеног поступка утврђивања испуњености услова
и упоређивања података из захтева и приложених докумената и података о
пријављеној врсти и бројном стању животиња и газдинства на којем се животиње
држе или узгајају из Регистра, у сарадњи са надлежним органима утврђује
испуњеност услова прописаних овом уредбом.
Члан 9.
Исплату подстицаја из члана 6. ове уредбе врши Управа кориснику
подстицаја на наменски рачун отворен код пословне банке, по спроведеном
поступку утврђивања испуњености услова за остваривање права на коришћење
подстицаја.
Члан 10.
Ако се утврди да је корисник подстицаја дао неистините податке у
захтеву из члана 8. ст. 1. и 3. и члана 14. став 2. ове уредбе, а ти подаци имају
утицаја на остваривање права на подстицаје, губи статус активног пољопривредног
газдинства и стиче статус пасивног пољопривредног газдинства уз обавезу
враћања примљеног износа подстицаја за који се обрачунава затезна камата.
Члан 11.
Новчаном казном од 700.000 до 2.000.000 динара казниће се за
прекршај правно лице - одгајивачка организација ако овери извод из члана 8. ст. 2.
и 4. ове уредбе, на основу којих корисник подстицаја оствари право на подстицаје,
а не испуњава услове предвиђене овом уредбом.
Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај
из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Члан 12.
Новчаном казном од 100.000 до 1.500.000 динара казниће се за
прекршај правно лице – корисник подстицаја, ако оствари право на подстицаје, а не
испуњава услове из чл. 2. и 3. ове уредбе.
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај
из става 1. овог члана предузетник – корисник подстицаја.
Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за
прекршај из става 1. овог члана физичко лице – корисник подстицаја.
Члан 13.
Новчаном казном од 100.000 до 1.500.000 динара казниће се за
прекршај правно лице – корисник подстицаја ако поступи супротно члану 7. ове
уредбе.
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај
из става 1. овог члана предузетник – корисник подстицаја.
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Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај
из става 1. овог члана физичко лице – корисник подстицаја.
Члан 14.
Кориснику подстицаја – физичком лицу којем је решењем утврђено
право на подстицаје за генетско унапређење сточарства на основу Уредбе о
расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2012.
години („Службени гласник РС”, број 24/12) и којем је извршена исплата средстава
у висини од 50% износа утврђеног решењем, исплата преосталог износа средстава
извршиће се до 30. новембра 2012. године.
Корисник подстицаја - физичко лице коме је решењем утврђено
право на подстицаје на основу Уредбе о расподели и коришћењу подстицаја за
генетско унапређење сточарства у 2012. години („Службени гласник РС”, број
24/12) може да оствари право на разлику подстицаја по грлу у складу са овом
уредбом по захтеву који се подноси Управи најкасније до 30. новембра 2012.
године, на Обрасцу 3 – Захтев за исплату разлике средстава за генетско унапређење
сточарства, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део, а уз који се
подноси документација из члана 8. став 4. ове уредбе.
Корисник подстицаја – физичко лице који је остварио право на
подстицаје на основу Уредбе о расподели и коришћењу подстицаја за генетско
унапређење сточарства у 2012. години („Службени гласник РС”, број 24/12) не
може остварити право на подстицаје за иста грла у складу са овом уредбом.
Захтев за подстицаје за генетско унапређење сточарства у 2012.
години који је поднет на основу Уредбе о расподели и коришћењу подстицаја за
генетско унапређење сточарства у 2012. години („Службени гласник РС”, број
24/12), а на основу кога није донето решење којим је утврђено право на подстицаје
решаваће се у складу са овом уредбом.
Члан 15.
Спровођење ове уредбе надзире министарство надлежно за послове
пољопривреде.
Члан 16.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о
расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2012.
години („Службени гласник РС”, број 24/12).
Члан 17.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 Број:
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Образац 1
ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ГЕНЕТСКО УНАПРЕЂЕЊЕ СТОЧАРСТВА ЗА
КВАЛИТЕТНЕ ПРИПЛОДНЕ ПРВОТЕЛКЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
*Образац попунити читко-штампаним словима

I Основни подаци
Име и презиме носиоца комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства /
Пословно име правног лица / Пословно име
предузетника
ЈМБГ / Матични број
Адреса (општина, место, улица и број) /
Седиште правног лица/предузетника
Број телефона
Број пољопривредног газдинства (БПГ)
Идентификациони број газдинства са
животињама (HID) из Централне базе
Број наменског рачуна
Назив банке
II Обрачун подстицајних средстава за квалитетна приплодна грла
Ред.
бр.

Категорија грла

Број грла

Износ подстицаја по
грлу (дин)

Износ обрачунатог
подстицаја
(3x4)

1

2

3

4

5

Укупно:
III Изјава одговорног лица

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су квалитетне
приплодне првотелке за које се подноси захтев за подстицаје за генетско унапређење
сточарства за квалитетне приплодне првотелке за 2012. годину регистроване у сопственом
запату и да се налазе под контролом одгајивачке организације, те да за исте није у 2012.
години остваривано право на подстицаје за генетско унапређење сточарства за 2012.
годину.
Подносилац захтева
Датум и место

_____________________________

____________________
Власник грла – Члан пољопривредног газдинства
___________________________________________

Образац 2
ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ГЕНЕТСКО УНАПРЕЂЕЊЕ
СТОЧАРСТВА ЗА 2012. ГОДИНУ
*Образац попунити читко-штампаним словима

I Основни подаци
Име и презиме носиоца комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства /
Пословно име правног лица / Пословно име
предузетника
ЈМБГ / Матични број
Адреса (општина, место, улица и број) /
Седиште правног лица/предузетника
Број телефона
Број пољопривредног газдинства (БПГ)
Идентификациони број газдинства (HID)
Број наменског рачуна
Назив банке
II Обрачун подстицајних средстава за квалитетна приплодна грла
Ред.
бр.

Врста и категорија
грла

Број грла

Износ подстицаја по грлу
(дин)

1

2

3

4

Износ обрачунатог
подстицаја
(3x4)
5

Укупно:
III Изјава одговорног лица

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су квалитетна приплодна грла
за која се подноси захтев за подстицаје за генетско унапређење сточарства за 2012. годину
регистрована у сопственом запату и да се налазе под контролом одгајивачке организације, те да за
иста није у 2012. години остваривано право на подстицаје за генетско унапређење сточарства.
Датум и место

____________________

Подносилац захтева

_________________________________
Власник грла – Члан пољопривредног газдинства
___________________________________________

Образац 3
ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ РАЗЛИКЕ СРЕДСТАВА ЗА ГЕНЕТСКО
УНАПРЕЂЕЊЕ СТОЧАРСТВА ЗА 2012. ГОДИНУ
*Образац попунити читко-штампаним словима

I Основни подаци
Име и презиме носиоца комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства
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 Обрачун подстицајних средстава за квалитетна приплодна грла
Ред.
бр.

Врста и категорија
грла

Број грла

Износ подстицаја по грлу
(дин)

1

2

3

4

Износ обрачунатог
подстицаја
(3x4)
5

Укупно:
III Изјава одговорног лица

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су квалитетна приплодна грла
за која се подноси захтев за подстицаје за генетско унапређење сточарства за 2012. годину
регистрована у сопственом запату и да се налазе под контролом одгајивачке организације, те да за
иста није у 2012. години остваривано право на подстицаје за генетско унапређење сточарства.
Датум и место

____________________

Подносилац захтева

_________________________________
Власник грла – Члан пољопривредног газдинства
___________________________________________

