На основу члана 34. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 38/13 од 26. априла 2013. године)
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за органску
производњу, услови, начин и обрасци захтева за остваривање права на те подстицаје и
максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.
Члан 2.
Подстицаји за органску производњу обухватају следеће врсте подстицаја
у одговарајућим износима по врсти поједине мере, и то :
1) премију за млеко произведено методом органске производње (у даљем
тексту: премија за млеко) у износу од 9,8 динара по литру;
2) основне подстицаје у органској биљној производњи (у даљем тексту:
органска биљна производња) у износу од 8.400 динара по хектару;
3) регрес за гориво за органску производњу (у даљем тексту: регрес за
гориво) у износу од 70 динара по литру;
4) подстицаје у органској сточарској производњи , и то за:
(1) квалитетне приплодне млечне краве у износу од 28.000 динара по
грлу,
(2) квалитетне приплодне овце и козе у износу од 5.600 динара по грлу,
(3) квалитетне приплодне крмаче у износу од 5.600 динара по грлу,
(4) родитељске кокошке тешког типа у износу од 84 динара по грлу,
(5) родитељске кокошке лаког типа у износу од 140 динара по грлу,
(6) родитељске ћурке у износу од 420 динара по грлу,
(7) квалитетне приплодне матице риба шарана у износу од 700 динара по
грлу,
(8) квалитетне приплодне матице риба пастрмке у износу од 420 динара
по грлу,
(9) тов јунади у износу од 14.000 динара по грлу,
(10) тов јагњади у износу од 1.400 динара по грлу,
(11) тов свиња у износу од 1.400 динара по грлу.
Члан 3.
Право на подстицаје за органску производњу, у зависности од врсте
подстицаја, има правнo лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства које, поред услова прописаних законом којим
се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно прописом којим се
ближе уређују услови за остваривање права на премију за млеко и прописом којим се
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ближе уређују услови за остваривање права на регрес за гориво, испуњава и следеће
услове:
1) да је са овлашћеном контролном организацијом (у даљем тексту:
овлашћена организација) закључило уговор о вршењу контроле и сертификације у
органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење
подстицаја;
2) да у случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља
органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење, најмање
три године од дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје за органску
производњу има закључен уговор;
3) да у наредне три године од године за коју је остварило право на
подстицаје за органску биљну производњу примењује методе органске производње, у
складу са законом којим се уређује органска производња.
Члан 4.
Подстицаји за органску производњу, у зависности од врсте подстицаја,
остварују се на начин утврђен посебним прописима којима се уређујe остваривање
права на премију за млеко, основне подстицаје у биљној производњи, регрес за гориво,
и подстицаје у сточарству за тов јунади, свиња и јагњади и за квалитетна приплодна
грла (квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне овце и козе,
квалитетне приплодне крмаче, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке
лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне
приплодне матице риба пастрмке).
Члан 5.
Захтев за премију за млеко подноси се непосредно или преко правног
лица или предузетника, у складу са законом којим се уређују подстицаји у
пољопривреди и руралном развоју.
Захтев из става 1. овог члана који се подноси непосредно подноси се на
Обрасцу број 1. - Захтев за премију за млеко произведено методом органске
производње за ____ квартал у ____ години (у даљем тексту: Образац 1), који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Уз Образац 1 подноси се:
1) обрачун премије за одговарајући квартал календарске године дат у
Прилогу 1. - Обрачун премије за млеко за произведено методом органске производње
за ___ квартал у _____ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део;
2) изјава правног лица, односно предузетника о количини примљеног
млека дата у Прилогу 2. - Изјава правног лица, односно предузетника о количини
примљеног млека произведеног методом органске производње, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Захтев из става 1. овог члана који се подноси преко правног лица или
предузетника подноси се на Обрасцу број 2. - Захтев за премију за млеко произведено
методом органске производње за ____ квартал у ____ години (у даљем тексту: Образац
2), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Уз Образац 2 подноси се:
1) списак испоручилаца млека који су предали млеко правном лицу,
односно предузетнику у одговарајућем кварталу календарске године дат у Прилогу 3. Списак испоручилаца млека произведеног методом органске производње за ____
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квартал у ____ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни
део;
2) изјава правног лица, односно предузетника о количини примљеног
млека произведеног методом органске производње дата у Прилогу 4. - Изјава правног
лица, односно предузетника о количини примљеног млека произведеног методом
органске производње, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;
3) фотокопија картона депонованих потписа, уз први захтев за премију
поднет у току календарске године за коју се подноси захтев.
Захтев из ст. 2. и 4. овог члана подноси се Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде - Управи за аграрна плаћања, и то за први и други квартал
(1. јануар - 30. јун календарске године) - од 1. јула до 15. јула текуће године, за трећи
квартал (1. јул - 30. септембар календарске године) - од 1. октобра до 15. октобра
текуће године, а за четврти квартал (1. октобар - 31. децембар календарске године) - од
1. јануара до 15. јануара наредне календарске године.
Члан 6.
Захтев за остваривање права на подстицаје за органску биљну
производњу подноси се на Обрасцу број 3. - Захтев за органску биљну производњу у
_____ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Захтев из става 1. овог члана подноси се Министарству финансија и
привреде - Управи за трезор од 1. маја до 30. јуна текуће године.
Члан 7.
Захтев за остваривање права на регрес за гориво за органску производњу
подноси се Министарству финансија и привреде - Управи за трезор, и то за пролећне
радове од 1. маја до 30. јуна текуће године, на Обрасцу број 4. - Захтев за регрес за
гориво за органску производњу за пролећне радове у _____ години, а за јесење радове
најкасније до 15. децембра текуће године на Обрасцу број 5. - Захтев за регрес за
гориво за органску производњу за јесење радове у ___ години, који су одштампани уз
овај правилник и чине његов саставни део.
Уз захтев из става 1. овог члана подноси се оригинал фискалног исечка
издат у складу са законом којим се уређују фискалне касе на чијој полеђини је
овлашћени дистрибутер који га је издао уписао број пољопривредног газдинства и
оверио га печатом и потписом.
Ако се захтев из става 1. овог члана подноси за евро дизел, уз захтев се
доставља фотокопија саобраћајне књижице (дозволе) на име подносиоца, односно
фотокопија уговора о коришћењу машине и фотокопија саобраћајне књижице
(дозволе) за ту машину.
Ако се из саобраћајне књижице (дозволе) из става 3. овог члана не може
утврдити да машина користи евро дизел као гориво, уз захтев из става 1. овог члана
даје се изјава да машина користи то гориво.
Члан 8.
Захтев за подстицаје у органској сточарској производњи за квалитетне
приплодне млечне краве, квалитетне приплодне овце и козе, квалитетне приплодне
крмаче, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа,
родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне
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матице риба пастрмке подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде - Управи за аграрна плаћања, и то:
1) од 20. маја до 15. јула текуће године - за грла укључена у производњу у
периоду од 1. јануара до 30. јуна календарске године;
2) од 1. септембра текуће до 31. јануара наредне године - за грла укључена у
производњу од 1. јула до 31. децембра календарске године.
Захтев из става 1. овог члана подноси се посебно за сваку врсту квалитетних
приплодних грла из става 1. овог члана, на Обрасцу 6. - Захтев за подстицаје за
квалитетна приплодна грла у органској сточарској производњи за _____ годину, који
је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Уз захтев из става 1. овог члана подноси се извод из главне матичне
евиденције за квалитетна приплодна грла за која се подноси захтев, оверен од стране
одгајивачке организације.
Члан 9.
Захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади у органској
сточарској производњи подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде - Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину до 31. јануара
наредне календарске године, на Обрасцу број 7. - Захтев за подстицаје за тов јунади у
органској сточарској производњи за _____ годину, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Уз захтев из става 1. овог члана подноси се копија пасоша за говеда и
извод из евиденције о регистрацији газдинстава и броју животиња на газдинству из
Централне базе података о обележавању животиња, издати од стране овлашћене
ветеринарске организације, у складу за законом којим се уређује ветеринарство.
За грла предата кланици у року од 15 дана од дана предаје грла кланици, а
најкасније у року од 18 месеци од дана подношења захтева из става 1. овог члана,
доставља се копија пријемнице издате од кланице и копија уверења о здравственом
стању животиња, оверене од стране надлежног ветеринарског инспектора.
За извезена грла у року од 15 дана од дана извоза, а најкасније у року од
18 месеци од дана подношења захтева из става 1. овог члана доставља се копија
међународне ветеринарске потврде (сертификата), издате у складу са законом којим се
уређује ветеринарство и списак грла која су извезена са подацима о идентификационом
броју грла, оверене од стране надлежног ветеринарског инспектора, као и копија
Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински
поступак.
Члан 10.
Захтев за остваривање права на подстицаје за тов јагњади у органској
сточарској производњи подноси се до 31. децембра текуће календарске године, на
Обрасцу број 8. - Захтев за подстицаје за тов јагњади у органској сточарској
производњи за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Захтев за остваривање права на подстицаје за тов свиња у органској
сточарској производњи подноси се до 31. децембра текуће календарске године, на
Обрасцу број 9. - Захтев за подстицаје за тов свиња у органској сточарској производњи
за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Уз захтев из ст. 1. и 2. овог члана за грла предата кланици подноси се
копија пријемнице издате од стране кланице и копија уверења о здравственом стању
животиња, оверене од стране надлежног ветеринарског инспектора.
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Уз захтев из ст. 1. и 2. овог члана за извезена грла подноси се копија
међународне ветеринарске потврде (сертификата), издате у складу са законом којим се
уређује ветеринарство и списак грла која су извезена са подацима о идентификационом
броју грла, оверени од стране надлежног ветеринарског инспектора, као и копија
Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински
поступак.
Захтеви из ст. 1. и 2. овог члана подносе се Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде - Управи за аграрна плаћања.
Члан 11.
За остваривање права на подстицаје из члана 2. овог правилника, поред
докумената који се достављају уз захтеве из чл. 5 - 10. овог правилника, доставља се и:
1) копија уговора закљученог са овлашћеном контролном организацијом
са роком важења за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја;
2) за земљиште у закупу или за земљиште које је добијено на коришћење
копија уговора о закупу, односно коришћењу, оверена у суду.
Члан 12.
За подстицаје из чл. 6. и 7. овог правилника Министарство финансија и
привреде - Управа за трезор утврђује да ли су испуњени прописани услови за
остваривање права на подстицаје, упоређује податке из захтева са подацима из
Регистра пољопривредних газдинстава, одобрава исплату и даје налог за пренос
средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке, у складу
са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.
За подстицаје из чл. 5, 8, 9. и 10. овог правилника Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде утврђује да ли су испуњени прописани
услови за остваривање права на подстицаје, одобрава исплату и даје налог за пренос
средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке, у складу
са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.
Члан 13.
За све врсте подстицаја из члана 2. овог правилника корисник подстицаја
укупно може да оствари максимално 55.000.000 динара.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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Образац број 1.
ЗАХТЕВ
ЗА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО ПРОИЗВЕДЕНО МЕТОДОМ ОРГАНСКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ ЗА ____ КВАРТАЛ У ______ГОДИНИ
(када се подноси непосредно)
*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) /
Седиште правног лица/предузетника
Број телефона
Број пољопривредног газдинства (БПГ)
Индентификациони број газдинства
животињама (HID) из Централне базе
Број наменског рачуна

са

Назив банке
Назив овлашћене контролне организације са
којом произвођач има закључен уговор о
вршењу контроле и сертификације у
органској производњи
Број и датум уговора са овлашћеном
контролном организацијом
У прилогу захтева:
- Обрачун премије за млеко произведено методом органске производње за ________ квартал у ________
години (Прилог 1.)
- Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека (Прилог 2.)
Датум и место
_____________________

Физичко лице подносилац захтева
____________________________
Власник грла - Члан пољопривредног газдинства
___________________________
Назив правног лица - подносилац захтева
___________________________
М.П
Потпис одговорног лица
_________________________

Прилог 1.
II. ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ЗА МЛЕКО ПРОИЗВЕДЕНО МЕТОДОМ ОРГАНСКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ ЗА _____ КВАРТАЛ У _____ ГОДИНИ

Правно
лице,
предузетни
к којем је
испоручено
млеко

Млеко
произведен
о методом
ОП

Количина
откупљеног
млека
произведено
г методом
ОП
(у литрима)

1

2

3

Износ
премије по
литру
откупљеног
млека
произведено
г методом
ОП
(у
динарима)
4

Износ
обрачунато
г
подстицаја
(3x4)

Број
музни
х грла

Потпис
одговорног
лица
за правно
лице,
предузетник
а којем је
испоручено
млеко

5

6

7

Место
печат
а

8

Кравље
Овчје
Козје
Кравље
Овчје
Козје
Кравље
Овчје
Козје
Кравље
Овчје
Козје
Кравље
Овчје
Козје

Укупно:
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наведена количина млека произведена
на сопственом газдинству од грла која су регистрована у сопственом запату и да је иста испоручена
именованом правном лицу или предузетнику, те да за исту није у овом кварталу остваривано право на
премију за млеко за ______ годину.
Датум и место
_____________________

Физичко лице подносилац захтева
____________________________
Власник грла - Члан пољопривредног газдинства
___________________________
Назив правног лица - подносилац захтева
___________________________
М.П
Потпис одговорног лица
_________________________

Прилог 2.

ИЗЈАВА
ПРАВНОГ ЛИЦА, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА
О КОЛИЧИНИ ПРИМЉЕНОГ МЛЕКА ПРОИЗВЕДЕНОГ МЕТОДОМ ОРГАНСКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наведена количина
млека произведеног методом органске производње из захтева за премију за млеко за _____
квартал у _____ години, примљена у ______________________________________________
(назив правног лица односно предузетника)
у количини од ________ литара, од стране _________________________________________,
(испоручиоца млека)
од ____________ музних грла.
(укупан број)

Место и датум:

____________________

Потпис одговорног лица
М.П.

___________________________

Образац број 2.
ЗАХТЕВ
ЗА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО ПРОИЗВЕДЕНО МЕТОДОМ ОРГАНСКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ ЗА _____ КВАРТАЛ У ______ ГОДИНИ
(када се подноси преко правног лица односно предузетника)
*Образац попунити читко-штампаним словима

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Назив подносиоца захтева/ Пословно име
правног лица / Пословно име предузетника
Адреса (општина, место, улица и број) /
Седиште правног лица/предузетника
Име, презиме и број телефона особе за
контакт
Е-маил адреса
Матични број
ПИБ
Број наменског рачуна
Назив банке
Назив овлашћене контролне организације са
којом произвођач има закључен уговор о
вршењу контроле и сертификације у
органској производњи
Број и датум уговора са овлашћеном
контролном организацијом

У прилогу захтева:
- Списак испоручилаца млека за ____ квартал ______ године (Прилог 3.)
- Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека произведеног методом
органске производње (Прилог 4.)
На основу члана 5. Правилника о коришћењу подстицаја за органску производњу

(„Службени гласник РС”, број __/13), подносим Захтев за премију за млеко произведено
методом органске производње у износу од _________ динара за произведено и испоручено
млеко, у количини од _______ литара, од стране ____________ испоручилаца млека од
___________ музних грла
(укупан број)
(укупан број)

Место и датум:

____________________

Потпис одговорног лица
М.П.

___________________________

Прилог 3.
СПИСАК
ИСПОРУЧИЛАЦА МЛЕКА ПРОИЗВЕДЕНОГ МЕТОДОМ ОРГАНСКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ ЗА _____ КВАРТАЛ У ______ ГОДИНИ

Ред.
бр.

Назив
правног лица,
предузетника,
име и
презиме
физичког
лица

Пребивалиште,
општина,
улица и број

Број пољопривредног
газдинства

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

У К У П Н О:

Број
музних
грла

5
краве
овце
козе
краве
овце
козе
краве
овце
козе
краве
овце
козе
краве
овце
козе
краве
овце
козе
краве
овце
козе
краве
овце
козе
краве
овце
козе
краве
овце
козе
краве
овце
козе

Предата
количина
премираног
млека
произведеног
методама ОП

Укупна
вредност
премије

Потпис
корисника
премије

6

7

8

НАПОМЕНА:
Подаци у колонама од 2. до 7. не могу се уносити руком. После уноса последњег корисника
премије завршити списак косом цртом. Написати укупан број произвођача. У ред УКУПНО унети
збир вредности за колону 5, 6. и 7. појединачно за сваку страну. Податке у колони 2 сортирати по
азбучном реду.

Место и датум:
__________________________

М.П.

Потпис подносиоца захтева
________________________________

Прилог 4.

ИЗЈАВА
ПРАВНОГ ЛИЦА, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА
О КОЛИЧИНИ ПРИМЉЕНОГ МЛЕКА ПРОИЗВЕДЕНОГ МЕТОДОМ ОРГАНСКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наведена количина
млека произведеног методом органске производње из захтева за премију за млеко за _____
квартал у _____ години, примљена у ______________________________________________
(назив правног лица односно предузетника)
у количини од ________ литара, од стране _________________________________________,
(испоручиоца млека)
од ____________ музних грла.
(укупан број)

Место и датум:

____________________

Потпис одговорног лица
М.П.

___________________________

Образац број 3.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
Управа за трезор, филијала_______________________

ЗАХТЕВ
ЗА ОРГАНСКУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У __________ ГОДИНИ

_________________________________________________________________________________
Назив и седиште (место, улица и број) правног лица или предузетника / име, презиме и пребивалиште (место,
улица и број) носиоца породичног пољопривредног газдинства
БПГ
ЈМБГ/МБ
Подносим захтев за исплату основних подстицаја у органској биљној производњи, и то за:
Шифра културе из Регистра
пољопривредних газдинстава

Површина
под културом

Назив засејане/
засађене културе
ha

а

m²

Укупно за све културе:

Назив овлашћене контролне организације са којом произвођач има закључен уговор о вршењу
контроле и сертификације у органској производњи:
Број и датум уговора са овлашћеном контролном организацијом:
Под пуном прекршајном и кривичном одговорношћу изјављујем да су подаци наведени у овом захтеву тачни.

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Захтев број:

Датум пријема:

Подстицај исплаћен:
Обрадио:

У ________________________, _______________
(место и датум)
__________________________________________

Контролисао:

(Потпис подносиоца захтева и печат)

Образац број 4.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
Управа за трезор, филијала_______________________

ЗАХТЕВ
ЗА РЕГРЕС ЗА ГОРИВО ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ
ЗА ПРОЛЕЋНЕ РАДОВЕ У_______ ГОДИНИ

Подносим захтев за остваривање права на регрес за гориво за органску производњу за
пролећне радове у ______. години, за купљене количине горива: евро дизел _______ литара
и дизел Д2 _______литара, што укупно износи:_______литара горива.

______________________________________________________________________________
Назив и седиште (место, улица и број) правног лица или предузетника /
име, презиме и пребивалиште (место, улица и број) носиоца породичног пољопривредног газдинства

____________________________________________________________________________________________________
Назив овлашћене контролне организације са којом произвођач има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације
у органској производњи
_________________________________________________________________________________________________________
Број и датум уговора са овлашћеном контролном организацијом:

МБ (ЈМБГ)
БПГ
Прилог: фискални исечци _______ комада.

У _________________________________

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Захтев број:

Датум пријема:

(место и датум)

Захтев примио:

Време пријема:

_________________________________________________
(Потпис подносиоца захтева, односно одговорног лица у
правном лицу и печат)

Образац број 5.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
Управа за трезор, филијала_______________________

ЗАХТЕВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ГОРИВО
ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ ЗА ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ У_________ГОДИНИ
Подносим захтев за остваривање права на регрес за гориво за јесење радове за
органску производњу у ______. години, за купљене количине горива: евро дизел _______
литара и дизел гориво гасно уље 0,1 _______литара, што укупно износи:_______литара
горива.

______________________________________________________________________________
Назив и седиште (место, улица и број) правног лица или предузетника /
име, презиме и пребивалиште (место, улица и број) носиоца породичног пољопривредног газдинства
_____________________________________________________________________________________________________
Назив овлашћене контролне организације са којом произвођач има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације
у органској производњи
_________________________________________________________________________________________________________
Број и датум уговора са овлашћеном контролном организацијом:

МБ
(ЈМБГ)
БПГ
Прилог: фискални исечци _______ комада.

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

У _________________________________

Захтев број:

Датум пријема:

(место и датум)

Захтев примио:

Време пријема:

_________________________________________________
(Потпис подносиоца захтева, односно одговорног лица у
правном лицу и печат)

Образац број 6.
ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ
ЗА КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ГРЛА 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)
Број наменског рачуна
Назив банке
Назив овлашћене контролне
организације са којом произвођач има
закључен уговор о вршењу контроле и
сертификације у органској производњи
Број и датум уговора са овлашћеном
контролном организацијом
II. Врста квалитетних приплодних грла
Врста животиња

Број грла

III. Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су квалитетна приплодна грла за која се
подноси захтев за коришћење подстицаја за квалитетна приплодна грла у органској сточарској производњи у
мом власништву или у власништву члана мог пољопривредног газдинства, под контролом правних лица
овлашћених за послове селекције - одгајивачке организације, у складу са законом којим се уређује
сточарство и да се користе за производњу млека и меса или служе за даљу репродукцију на мом
пољопривредном газдинству, те да за иста није у _____ години остваривано право на подстицаје за
квалитетна приплодна грла.

Датум и место
___________________

Физичко лице подносилац захтева
____________________________
Власник грла - Члан пољопривредног газдинства
___________________________
Назив правног лица - подносилац захтева
___________________________
Место и датум:
_____________________

Потпис одговорног лица
М.П.

___________________________

Образац број 7.
ЗАХТЕВ
ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ТОВ ЈУНАДИ 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)
Број наменског рачуна
Назив банке
Назив овлашћене контролне организације са
којом произвођач има закључен уговор о
вршењу контроле и сертификације у органској
производњи
Број и датум уговора са овлашћеном
контролном организацијом
II. Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су товна грла за која се подноси захтев за
коришћење подстицаја за тов јунади у органској сточарској производњи за _______ годину 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 или извезена и да за иста није остваривано право на
подстицаје за тов јунади.
Датум и место
_____________________

Физичко лице подносилац захтева
____________________________
Власник грла - Члан пољопривредног газдинства
___________________________
Назив правног лица - подносилац захтева
___________________________
Потпис одговорног лица

Место и датум:
_____________________

М.П.

___________________________
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III. Обрачун подстицајних средстава за тов јунади

Ред.
бр.

Идентификациони број грла
(ИД број животиње)

Број пасоша за говеда

Датум регистрације грла у
власништву подносиоца
захтева

Подносилац захтева
_______________________

Образац број 8.
ЗАХТЕВ
ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ТОВ ЈАГЊАДИ 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)
Број наменског рачуна
Назив банке
Назив овлашћене контролне организације са
којом произвођач има закључен уговор о
вршењу контроле и сертификације у органској
производњи
Број и датум уговора са овлашћеном
контролном организацијом
II. Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су товна грла за која се подноси захтев за
коришћење подстицаја за тов јагњади у органској сточарској производњи за ______ годину била у мом
власништву или у власништву члана мог пољопривредног газдинства, да су намењена за производњу меса
или извоз и да за иста није у ______ години остваривано право на подстицаје за тов јагњади.
Датум и место
_____________________

Физичко лице подносилац захтева
____________________________
Власник грла - Члан пољопривредног газдинства
___________________________
Назив правног лица - подносилац захтева
___________________________
Место и датум:
_____________________

Потпис одговорног лица
М.П.

___________________________

Образац број 9.
ЗАХТЕВ
ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ТОВ СВИЊА 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)
Број наменског рачуна
Назив банке
Назив овлашћене контролне организације са
којом произвођач има закључен уговор о
вршењу контроле и сертификације у органској
производњи
Број и датум уговора са овлашћеном
контролном организацијом
II. Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су товна грла за која се подноси захтев за
коришћење подстицаја за тов свиња у органској сточарској производњи за ______ годину била у мом
власништву или у власништву члана мог пољопривредног газдинства, да су намењена за производњу меса
или извоз и да за иста није у ______ години остваривано право на подстицаје за тов свиња.

Датум и место
___________________

Физичко лице подносилац захтева
____________________________
Власник грла - Члан пољопривредног газдинства
___________________________
Назив правног лица - подносилац захтева
___________________________
Место и датум:
_____________________

Потпис одговорног лица
М.П.

___________________________

