
ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КВАЛИТЕТНА 

ПРИПЛОДНА ГРЛА 
("Сл. гласник РС", бр. 26/2017, 20/2018, 34/2018, 44/2018 - др. закон и 

104/2018) 

 

 

Члан 1  

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на 
подстицаје у сточарству за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне 
товне краве и бикове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, квалитетне 
приплодне крмаче и нерастове, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке 
лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне 
приплодне матице риба пастрмке (у даљем тексту: квалитетна приплодна грла), као и 
образац захтева за остваривање тих подстицаја.  

Члан 2  

Правно лице, предузетник и физичко лице - носилац комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују 
подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, може да оствари право на подстицаје 
за најмање:  

1) три квалитетне приплодне млечне краве, а највише за 300 квалитетних приплодних 
млечних крава, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за најмање 
две, а највише за 300 квалитетних приплодних млечних крава;  

2) три квалитетне приплодне товне краве или бика;  

3) 30 квалитетних приплодних оваца или овнова, а за подручја са отежаним условима 
рада у пољопривреди за најмање десет квалитетних приплодних оваца или овнова;  

4) десет квалитетних приплодних коза или јарчева, а за подручја са отежаним условима 
рада у пољопривреди за најмање пет квалитетних приплодних коза или јарчева; 

5) десет квалитетних приплодних крмача или нерастова. 

На број квалитетних приплодних грла у оквиру сваке врсте из става 1. тач. 2)-5) овог 
члана не утиче међусобна полна припадност грла.  

Лице из става 1. овог члана право на подстицаје у сточарству за родитељске кокошке 
тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне 
матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке остварује без 
обзира на број квалитетних приплодних грла.  



 

 

Члан 3  

Захтев за остваривање права на подстицаје за квалитетна приплодна грла подноси се 
за сваку календарску годину Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 
- Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), и то:  

1) од 21. марта до 31. јула текуће године;  

2) од 1. до 31. јануара наредне године - за грла укључена у производњу до 31. децембра 
претходне календарске године.  

Захтев из става 1. овог члана подноси се посебно за сваку врсту квалитетних 
приплодних грла, с тим да се за исту врсту квалитетних приплодних грла подноси само 
један захтев у периоду из става 1. тачка 1) овог члана, односно у периоду из става 1. 
тачка 2) овог члана, а за исто грло захтев може да се поднесе једном за једну 
календарску годину.  

Подносилац захтева који услов у погледу најмањег броја грла из члана 2. став 1. овог 
правилника испуни при подношењу захтева у периоду из става 1. тачка 1) овог члана 
може за исту врсту квалитетних приплодних грла да поднесе захтев у периоду из става 
1. тачка 2) овог члана, без обзира на најмањи број квалитетних приплодних грла за који 
у том периоду подноси захтев.  

Захтев става 1. овог члана подноси се посебно за сваку врсту квалитетних приплодних 
грла на Обрасцу - Захтев за подстицаје за квалитетна приплодна грла 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 основне и 
главне одгајивачке организације.  

Члан 4  

Управа утврђује испуњеност прописаних услова 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 
пољопривредни и руралном развоју.  

Испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје утврђује се на 
основу података на дан подношења захтева из члана 3. овог правилника.  

Члан 5  

Изузетно у 2017. години лице из члана 2. став 1. овог правилника може да оствари право 
на подстицај и за више од 300 квалитетних приплодних млечних крава.  

 

 



Члан 6  

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије".  

  

Самостални чланови Правилника о измени  
Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у 

сточарству за квалитетна приплодна грла  

("Сл. гласник РС", бр. 34/2018)  

Члан 2  

Изузетно, у 2018. години лице из члана 2. став 1. овог правилника може да оствари 
право на подстицаје за најмање:  

1) две квалитетне приплодне млечне краве, а највише за 300 квалитетних приплодних 
млечних крава;   

2) две квалитетне приплодне товне краве или бика;   

3) десет квалитетних приплодних оваца или овнова;   

4) пет квалитетних приплодних коза или јарчева;   

5) три квалитетне приплодне крмаче или нерастова.  

Члан 3  

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије".  

   

  



Образац** 
   

ЗАХТЕВ 
ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ГРЛА 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)  

                                       

Идентификациони број  
газдинства (ХИД)  

                                       

   

II. Обрачун подстицаја за квалитетна приплодна грла  

   

Редни 
број  

Врста 
животиња  

Број 
грла  

Износ подстицаја по 
грлу (дин)  

Износ обрачунатог 
подстицаја (3x4)  

1  2  3  4  5  

               

   

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 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 подстицајна средства за 
квалитетна приплодна грла.  

Место и датум:     Физичко лице/предузетник - подносилац захтева  

_________________     ______________________________  

Место и датум:     Правно лице - подносилац захтева  

_________________     __________________________  

      Потпис одговорног лица  

   M.П.  __________________________  

 


