На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету
Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”, број 101/11) и члана
42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси
УРЕДБУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ПОДРШКУ НАБАВКЕ ОСНОВНОГ СТАДА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ
У 2012. ГОДИНИ
- Објављенo у „Службеном гласнику РС”, број 55/12Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења подстицајних
средстава за подршку набавке основног стада у овчарству и козарству, и то:
шиљежица, шиљежана, двиски и двизаца, старости од 6 до 18 месеци, у 2012.
години (у даљем тексту: подстицајна средства).
Члан 2.
Право на подстицајна средства под условима утврђеним овом
уредбом има:
1) физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правно лице;
Лице из става 1. овог члана има право на коришћење подстицајних
средстава ако је:
1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту:
Регистар) 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) и налази се у активном статусу;
2) власник грла за које подноси захтев за подстицај или је власник
грла члан пољопривредног газдинства подносиоца захтева.
Члан 3.
Право на подстицајна средства може да оствари лице из члана 2. став
1. ове уредбе, ако је квалитетно приплодно грло купило након ступања на снагу ове
уредбе и ако то грло користи за даљу репродукцију на сопственом газдинству у
наредне четири године (у даљем тексту: корисник средстава).
Члан 4.
Подстицајна средства додељују се као бесповратна,
5.000 динара по квалитетном приплодном грлу.

у износу од
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Члан 5.
Захтев за остваривање права на подстицајна средства подноси се
Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - Управи за
аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) на Обрасцу - Захтев за подстицајна
средства за подршку набавке основног стада у овчарству и козарству у 2012.
години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део, и то до 31.
октобра 2012. године.
Уз захтев из става 1. овог члана подноси се:
1) рачун и отпремница за купљено квалитетно приплодно грло, а за
увежено грло и јединствена царинска исправа (оригинал или оверена копија);
2) оверена копија уверења о пореклу и производним особинама
квалитетног приплодног грла.
Члан 6.
Управа после упоређивања података из захтева и приложене
документације у сарадњи са надлежним органима утврђује испуњеност услова
прописаних овом уредбом.
Члан 7.
Подстицајна средства исплаћују се на наменски рачун корисника
средстава отворен код пословне банке, по спроведеном поступку утврђивања
испуњености услова.
Члан 8.
Средства за спровођење ове уредбе обезбеђена су Законом о буџету
Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”, број 101/11), у износу
одређеном посебним актом Владе, а исплаћује се по редоследу подношења захтева.
Члан 9.
Новчаном казном од 100.000 до 1.500.000 динара казниће се за
прекршај правно лице - корисник средстава ако оствари право на подстицајна
средства, а не испуњава услове из члана 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 средстава.
Новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај
из става 1. овог члана физичко лице - корисник средстава.
Члан 10.
У случају достављања, односно утврђивања нетачних података
приликом подношења захтева из члана 5. ове уредбе корисник средстава губи
статус активног пољопривредног газдинства и стиче статус пасивног
пољопривредног газдинства у складу са законом, уз обавезу враћања примљеног
износа подстицајних средстава за који се обрачунава законска затезна камата.
Члан 11.
Надзор над спровођењем ове уредбе врши министарство надлежно за
послове пољопривреде.
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Члан 12.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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Образац

ЗАХТЕВ
ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ПОДРШКУ
НАБАВКЕ ОСНОВНОГ СТАДА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ
У 2012. ГОДИНИ
I. Основни подаци
Име и презиме носиоца комерцијалног
пољопривредног газдинства
ЈМБГ / Матични број
Број телефона
Број пољопривредног газдинства (БПГ)
Број наменског рачуна
Назив банке

Ред.
бр.
1

II. Обрачун подстицаја за набавку основног стада у овчарству и козарству
Врста и категорија
Број грла
Износ
Укупан износ
грла
по грлу
2
3
4
5

III. Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да за приплодна грла за
којa се подноси захтев за подстицајна средства за набавку основног стада за 2012. годину
није до сада остваривано право на подстицај, и да ће се користити за даљу репродукцију на
сопственом газдинству у наредне четири године.

Датум и место
__________________

Носилац пољопривредног газдинства
_________________________________

Прилози уз захтев:
1) рачун и отпремница за купљену стоку, а за увежену стоку и јединствена царинска исправа
(оригинал или оверена копија)
2) оверена копија уверења о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла
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