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 ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ТОВ ЈУНАДИ
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 96/12 од 5. октобра 2012. године)
Члан 1.
У Уредби о коришћењу подстицајних средстава за тов јунади
(„Службени гласник РС”, број 55/12), у члану 4. речи: „5.000 динара” замењују
се речима: „10.000 динара”.
Члан 2.
Члан 6. мења се и гласи:
„Подносилац захтева попуњава захтев у сарадњи са лицем
запосленим у подручној пољопривредној стручној служби које у његовом
присуству врши увид у бројно стање, врсту и категорије животиња на
газдинству.
Захтев се оверава печатом подручне пољопривредне стручне
службе из става 1. овог члана.”
Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
„Захтев се подноси Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде - Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) на Обрасцу
1 - Захтев за подстицајна средства за тов јунади, и то до 31. јануара 2013.
године.”
Члан 4.
У члану 12. став 1. речи: „Законом о буџету Републике Србије за
2012. годину („Службени гласник РС”, број 101/11)” замењују се речима:
„Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”,
бр. 101/11 и 93/12)”.
Став 2. мења се и гласи:
„Средства за обавезе по овој уредби у 2013. години обезбеђују се
буџетом Републике Србије у зависности од расположивих средстава у буџету за
ту годину.”
Члан 5.
Корисник средстава коме је решењем утврђено право на
подстицајна средства на основу Уредбе о коришћењу подстицајних средстава за
тов јунади („Службени гласник РС”, број 55/12), може да оствари право на
разлику подстицајних средства у износу од 5.000 динара по грлу на основу ове
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уредбе, ако поднесе захтев Управи на Обрасцу 2 - Захтев за исплату разлике
подстицајних средстава за тов јунади, који је одштампан уз ову уредбу и чини
њен саставни део, и то до 31. јануара 2013. године.
Захтев који је поднет на основу Уредбе о коришћењу
подстицајних средстава за тов јунади („Службени гласник РС”, број 55/12), а на
основу кога није донето решење којим је утврђено право на подстицајна
средства решавaће се у складу са овом уредбом.
Члан 6.
Образац - Захтев за подстицајна средства за тов јунади који је
одштампан уз Уредбу о коришћењу подстицајних средстава за тов јунади
(„Службени гласник РС”, број 55/12) и чини њен саставни део, замењује се
Обрасцем 1 - Захтев за подстицајна средства за тов јунади, који је одштампан уз
ову уредбу и чини њен саставни део.
Члан 7.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 Број
У Београду, октобра 2012. године
ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
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Образац 1
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)
Идентификациони 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)

Подносилац захтева
_______________________

Број пасоша

Датум регистрације
грла у власништву
подносиоца захтева

Износ
подстицаја по
грлу (дин.)

За подручну пољопривредну
стручну службу
_____________________________

МП
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Образац 2
ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ РАЗЛИКЕ ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА 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)
Идентификациони број газдинства (HID)
Број наменског рачуна
Назив банке
Број решења о признавању права на
подстицајна средства и датум његовог
доношења

Датум и место

__________________
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Подносилац захтева

__________________

