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 и 101/11) и 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 КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ТОВ ЈУНАДИ
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 55/12 од 1. јуна 2012. године)
Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења
подстицајних средстава за тов јунади (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 средства 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 која су регистрована у Централној бази података о
обележавању животиња или је власник грла члан његовог пољопривредног
газдинства и ако су та грла обележена и регистрована у складу са Правилником
о начину обележавања говеда и вођења евиденције о обележеним говедима
(„Службени гласник РС”, бр. 57/09 и 14/10).
Члан 3.
Право на подстицајна средства може да оствари лице из члана 2.
став 1. ове уредбе, ако је товно грло произвео у сопственом запату у 2012.
години, купио грло отељено у 2012. години, односно увезао грло у 2012. години
и ако је товно грло провело или ће провести у власништву тог лица најмање 185
дана, ако је исто намењено за производњу меса и по завршетку това ће бити
предато у кланицу (у даљем тексту: корисник средстава).
Члан 4.
Подстицајна средства остварују се за товну јунад и то у износу од
5.000 динара по грлу у тову.
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Члан 5.
Право на подстицајна средстава може да се оствари једном за
период трајања това, а на основу поднетог захтева за остваривање права на
коришћење подстицајних средстава (у даљем тексту: захтев).
Члан 6.
Подносилац захтева попуњава захтев у сарадњи са асистентом
саветодавцем који у његовом присуству врши увид у бројно стање, врсту и
категорије животиња на газдинству.
Члан 7.
Захтев се подноси Министарству пољопривреде, трговине,
шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту:
Управа) на Обрасцу - Захтев за подстицајна средства за тов јунади, који је
одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део и то до 31. јануара 2013.
године.
Члан 8.
Управа након административне контроле података утврђује
испуњеност услова прописаних овом уредбом.
Члан 9.
Подстицајна средства исплаћују се на наменски рачун корисника
средстава отворен код пословне банке, по спроведеном поступку утврђивања
испуњености услова.
Члан 10.
Корисник средстава дужан је да најкасније до 31. марта 2014.
године, за грла за која је остварио подстицајна средства, поднесе Управи копију
пријемнице издату од кланице и копију уверења о здравственом стању
животиња оверене од надлежног ветеринарског инспектора којим правда
добијена подстицајна средства.
Члан 11.
Корисник средстава дужан је да у периоду од три године од дана
подношења захтева чува копије пасоша за говеда за сва грла наведена у захтеву
и да их стави на увид инспектору надлежном за послове пољопривреде ради
обављања инспекцијског надзора.
Члан 12.
Средства за спровођење ове уредбе за 2012. годину обезбеђена су
Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”,
број 101/11) у износу одређеном посебним актом Владе, а исплаћују се по
редоследу подношења захтева.
Средства за обавезе по овој уредби у 2013. години обезбеђују се
буџетом Републике Србије у зависности од расположивих средстава у буџету за
ту годину, као и из средстава Фонда за подстицање развоја пољопривредне
производње у Републици.
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Члан 13
Новчаном казном од 100.000 до 1.500.000 динара казниће се за
прекршај правно лице ако:
1) не поступи у складу са одредбом члана 3. ове уредбе;
2) Управи не поднесе копију пријемнице издату од кланице и
копију уверења о здравственом стању животиња оверене од надлежног
ветеринарског инспектора у року из члана 10. 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.
Члан 14.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за
прекршај предузетник, ако:
1) не поступи у складу са одредбом члана 3. ове уредбе;
2) Управи не поднесе копију пријемнице издату од кланице и
копију уверења о здравственом стању животиња оверене од надлежног
ветеринарског инспектора у року из члана 10. ове уредбе.
Члан 15.
Новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара динара казниће се
за прекршај физичко лице ако:
1) не поступи у складу са одредбом члана 3. ове уредбе;
2) Управи не поднесе копију пријемнице издату од кланице и
копију уверења о здравственом стању животиња оверене од надлежног
ветеринарског инспектора у року из члана 10. ове уредбе.
Члан 16.
У случају достављања, односно утврђивања нетачних података
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 17.
Надзор над спровођењем ове уредбе врши министарство
надлежно за послове пољопривреде.
Члан 18.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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Образац
ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА

ЗА ТОВ ЈУНАДИ
*Образац попунити читко-штампаним словима
I. Основни подаци
Име и презиме носиоца
пољопривредног газдинства
ЈМБГ / Матични број
Адреса (општина, место, улица и број)
Број телефона
Број пољопривредног газдинства (БПГ)
Индентификациони број газдинства (HID)
Број наменског рачуна
Назив банке

II. Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су товна грла
за која се подноси захтев за коришћење подстицајних средстава за тов јунади у
мом власништву или у власништву члана мог пољопривредног газдинства, да су
намењена за производњу меса, да ће по завршетку това бити предата у кланицу и
да за иста није остваривано право на подстицајна средства за тов јунади.

Датум и место
__________________

Подносилац захтева
________________

Власник грла – Члан пољопривредног газдинства
_______________________________________
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III. Обрачун подстицајних средстава за тов јунади
Ред.
бр.

Идентификациони број
грла
(ИД број животиње)

Број пасоша

Датум регистрације
грла у власништву
подносиоца захтева

Износ
подстицаја по
грлу (дин.)

Подносилац захтева

Асистент саветодавац

_______________________

_____________________________
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