1.
УРЕДБА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ
РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАТАРСКИХ И ПОВРТАРСКИХ КУЛТУРА У 2008.
ГОДИНИ
(Службени гласник Републике Србије бр. 29/08)
Прошле године је ова уредба, по први пут,
заживела као потпуно нов облик директног
давања примарној пољопривредној производњи
у Србији. Постала је позната као „100 евра по
хектару“. Већ у овој, 2008. години , регрес је 10 000
динара по хектару. Жеља је да ово директно
давање буде дуговечно и још веће.
Ко има право на регрес?
Имају физичка и правна лица уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава под условом да су
до 31. марта 2008. године пријавила производњу
и површине под ратарским и повртарским
културама.
Колики је износ регреса?
За површине до 100 хектара регрес износи 10 000
динара по хектару (4000 дин./ха за дизел гориво
односно евродизел, 3500 дин./ха за минерално
ђубриво и 2500 дин./ха за декларисано семе).
Како се остварује право на регрес?
Подношењем захтева (обрасца), у два примерка,



Управи за трезор према месту уписа пољопри
вредног газдинства у Регистар. Захтев садржи:
-	 Име и презиме, адресу становања, ЈМБГ (за
физичка лица) односно назив, седиште и ПИБ
(за правна лица);
-	 Број пољопривредног газдинства (БПГ);
-	 Назив ратарских односно повртарских култура
и површине под њима у 2008. години;
-	 Број фискалних исечака односно фактура
и износ средстава утрошен за купљени
репроматеријал;
-	 Датум подношења захтева и потпис подносиоца
захтева.
Уз захтев се подноси фискални исечак односно
фактура издати у 2008. години за купљени
репроматеријал. Уз захтев за површине мање од
10 ха и 10 ха подноси се само фискални исечак за
купљено гориво.
Захтев и пратећа документа се подносе за
регресирање свих врста репроматеријала
одједном или сукцесивно за поједине врсте
репроматеријала, најкасније до 30. новембра
2008. године.
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2.
УРЕДБА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ГЕНЕТСКО УНАПРЕЂЕЊЕ
МЛЕЧНОГ ГОВЕДАРСТВА У 2008. ГОДИНИ
(Службени гласник Републике Србије бр. 21/08)
Овом уредбом се дефинише потпуно нов начин
директног давања примарној пољопривредној
производњи. У јавности је постала позната под
називом „70 евра по уматиченој крави“. Уредбом
су уређени услови и начин коришћења подсти
цајних средстава за квалитетна приплодна грла
у циљу генетског унапређења млечног говедарс
тва.
Шта се сматра квалитетним грлима у
млечном говедарству?
Грла, пријављена на пољопривредном газдинс
тву корисника, која се налазе под контролом
правних лица овлашћених за послове селекције
(селекцијске службе) и која се користе за произ
водњу млека, сматрају се квалитетним приплод
ним грлима за која се може остварити право на
коришћење средстава и то једном годишње по
грлу.
Ко има право на коришћење средстава по
основу ове уредбе?
Имају правна и физичка лица, носиоци пољопри
вредних газдинстава: која су уписана у Регистар;
која су пријавила врсту и бројно стање сточног
фонда закључно са 31. мартом 2008. године и која
су власници грла за која подносе захтев за под
стицај.
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Колики је износ подстицајних средстава?
5600 динара по квалитетном приплодном грлу
које се користи у производњи млека на газдинству
корисника. Право на подстицај се остварује за
најмање три а највише сто грла по регистрованом
газдинству.
Потребна документација?
Читко - штампаним словима попуњен захтев на
обрасцу „Захтев за подстицајна средства за ге
нетско унапређење млечног говедарства за 2008.
годину“ који се налази у информатору. Уз захтев:
Копија легитимације пољопривредног газдинс
тва за физичка лица односно копија потврде о
упису у Регистар за правна лица; извод из глав
не матичне евиденције стоке (оверен од стране
селекцијске службе) и оверена копија пасоша за
грла за која се подноси захтев.
Где и до када поднети документацију?
Министарству финансија - Управи за трезор пре
ма месту уписа пољопривредног газдинства у Ре
гистар, најкасније до 31. маја 2008. године.
НАПОМЕНА!
Koпију пасоша за говеда може да овери
ветеринарски инспектор уз обавезу корисника
да му на увид достави и оригинал пасоша.

3.
УРЕДБА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ТОВ ЈУНАДИ У 2008. ГОДИНИ
(Службени гласник Републике Србије бр. 21/08)
Позната у јавности као „90 евра по бику“, ова уред
ба је усвојена по други пут. Увиђајући недостатке
прошлогодишње уредбе, кoja је усвојена као нови
облик директног давања из аграрног буџета, ове
године je уредба усвојена у нешто измењеном
облику- у корист примарних пољопривредних
произвођача - сточара. Овом уредбом су уређени
услови и начин коришћења подстицајних сред
става за тов јунади домаћег шареног говечета
у типу сименталца, сименталске расе и осталих
раса, телесне масе изнад 160 килограма.
Како се остварује право на коришћење
подстицајних средстава?
Корисници остварују право на подстицај ако је
товно грло произведено у сопственом запату
или купљено а провешће у тову, на газдинству
корисника, најмање 180 дана и намењено је
производњи меса.
Ко има право на коришћење подстицајних
средстава за тов јунади?
Имају правна и физичка лица, носиоци
газдинстава: која су уписана у Регистар; која су
пријавила врсту и бројно стање сточног фонда
закључно са 31. мартом 2008. године и која су
власници грла у тову за која подносе захтев.
Износ подстицајних средстава?
Средства се утврђују по грлу у тову у износу од
7000 динара за грло домаћег шареног говечета
у типу сименталца и сименталске расе и 3000
динара за грло осталих раса. Подстицаји се



остварују једном за период трајања това по грлу
и то у току трајања това. Корисници остварују
право на подстицај за најмање три а највише сто
грла у тову по регистрованом газдинству.
Потребна документација?
Читко - штампаним словима попуњен захтев на
обрасцу „Захтев за подстицајна средства за тов
јунади за 2008. годину“ (Образац се налази у ин
форматору и има две стране). Уз захтев се под
носи: Копија легитимације пољопривредног газ
динства за физичка лица односно копија потврде
о упису у Регистар за правна лица и оверена ко
пија пасоша за грла за која се подноси захтев.
Где и до када поднети документацију?
Документација се доставља лично или путем
поште Министарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде (Немањина 22-26, Београд)
најкасније до 31. маја 2008. године.
НАПОМЕНА!
Оверу копије пасоша може да изврши и
овлашћено лице (ветеринарски инспектор) уз
обавезу корисника да му на увид стави и оригинал
пасоша за грла за која подноси захтев.
Корисници су дужни да у периоду од две године,
од дана подношења документације, чувају копије
пасоша за сва грла наведена у захтеву. У истом пе
риоду су дужни да копије пасоша ставе на увид
пољопривредном инспектору ради обављања
инспекцијског надзора.
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4.
УРЕДБА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ
НАБАВКЕ ОСНОВНОГ СТАДА У СТОЧАРСТВУ У 2008. ГОДИНИ
(Службени гласник Републике Србије бр. 26/08)
Средства су намењена набавци јуница, двиски,
овнова, јарчева, назимица, нерастова и роди
тељских јата живине.
Ко има право на подстицајна средства?
Физичка лица - носиоци пољопривредних газ
динстава под условом да су уписана у Регистар и
да су власници грла за која подносе захтев.
Како се остварује право на подстицајна
средства?
Ако су јунице, двиске, овнови, јарчеви односно
назимице, нерастови купљени у Србији или некој
другој држави и ако ће на газдинству корисника
служити за репродукцију у наредне 4 односно 3
године. Ако су родитељска јата живине купљена
у некој другој држави и служиће за репродукцију
на газдинству корисника у наредној години.
Колики је износ подстицајних средстава?
Средства су бесповратна, у проценту од укупне
вредности умањене за износ ПДВ-а. За јунице,
двиске, овнове и јарчеве 25%, за назимице и не
растове 20% а за родитељска јата живине 10%.
Износ подстицајних средстава не може бити већи
од 350 000 динара по кориснику.
Која је документација потребна?
Захтев на обрасцу „Захтев за подстицајна средс
тва за подршку набавке основног стада у сто
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чарству у 2008. години“ (образац се налази у ин
форматору). Уз захтев: Фотокопија легитимације
пољопривредног газдинства; рачун и отпремни
ца; јединствена царинска исправа ако се ради о
увозу а за родитељска јата и документ о пореклу
из земље извознице као и потврда о контроли
јата у одгоју издата од установе за селекцију и
репродукцију стоке.
Где и до када предати документацију?
Министарству пољопривреде, шумарства и водо
привреде (Немањина 22-26, Београд) у року од 90
дана од дана издавања рачуна а најкасније до 31.
октобра 2008. године.
НАПОМЕНА!
За набавку јуница, двиски, овнова и јарчева
подстицајна средства износе 30% ако корисни
ци имају пребивалиште у општинама: Качаник,
Штрпце, Призрен, Опоље, Гора, Дечани, Пећ, Ис
ток, Зубин Поток, Звечан, Лепосавић, Куршумлија,
Тутин, Нови Пазар, Рашка, Сјеница, Пријепоље,
Нова Варош, Ивањица, Прибој, Чајетина, Ужи
це, Бајина Башта, Нова Црња, Житиште, Сечањ,
Беочин, Ириг, Алибунар, Ковин, Кладово, Кучево,
Мајданпек, Жагубица, Бор, Бољевац, Сокобања,
Књажевац, Сврљиг, Бела Паланка, Гаџин Хан, Пи
рот, Бабушница, Димитровград, Црна Трава, Сур
дулица, Босилеград, Трговиште и Прешево.

5.
УРЕДБА О РЕГРЕСУ ЗА КВАЛИТЕТНУ ПРИПЛОДНУ СТОКУ И СЕЛЕКЦИОНИСАНЕ ПЧЕЛИЊЕ
МАТИЦЕ ЗА 2008. ГОДИНУ
(Службени гласник Републике Србије бр. 9/08)
Регрес представља додатни стимуланс произ
вођачима за већу производњу млека, меса и
меда. Подстицањем производње у говедарству,
овчарству, козарству, свињарству и пчеларству,
стварају се услови за повећање економичности,
обима и квалитета производње млека, меса и меда.
Како се остварује право на регрес?
Корисници остварују право на регрес ако је
квалитетно приплодно грло купљено или је
произведено у сопственом запату и служи за
даљу репродукцију на газдинству корисника у
наредне четири године (у говедарству, овчарству
и козарству) односно три године (у свињарству).
Право на регрес за селекционисане пчелиње
матице се остварује ако су оне купљене у
селекцијском центру или репростаници ради
даље репродукције на сопственом пчелињаку у
наредне три године.
Ко има право на регрес?
Имају правна и физичка лица и предузетници
уписани у Регистар пољопривредних газдин
става.
Износ средстава за регрес?
Регрес за квалитетно приплодно грло се
остварује једном у току репродукције: После
првог тељења, јагњења, јарења и прашења. За
квалитетне приплодне бикове, овнове, јарчеве
и нерастове после првог укључивања у припуст
а за селекционисане пчелиње матице једном у
току године за формирање нових ројева. Регрес
се утврђује по грлу и пчелињој матици у износу:
12000 динара за квалитетне краве првотелке,
15000 динара за квалитетне приплодне бикове
који служе за природно парење, 2500 динара
за квалитетне приплодне овце и козе које су се
први пут ојагњиле односно ојариле, 2500 динара
за квалитетне приплодне овнове и јарчеве, 2000
динара за квалитетне крмаче првопраскиње, 2000
динара за квалитетне приплодне нерастове и 400
динара по селекционисаној пчелињој матици.


Потребна документација?
За регрес за квалитетну приплодну стоку: Читко штампаним словима попуњен захтев на обрасцу
„Захтев за регрес за квалитетну приплодну стоку за
период _______ 2008. године“ (образац се налази
у информатору). Уз захтев се подноси: Фотокопија
легитимације газдинства односно потврде о упи
су у Регистар; За женска грла - Извод из регистра:
телади (за првотелке), јагњади (за овце), јаради (за
козе) односно прасади (за првопраскиње); За муш
ка грла - Извод из матичног листа и припусног спи
ска бика, овна, јарца односно нераста као и акт за
природно парење за мушко приплодно грло (бика,
овна, јарца, нераста). Извод из регистра (за женска
грла), извод из матичног листа и припусног спи
ска (за мушка грла) издају и оверавају надлежне
селекцијске службе. Акт за природно парење (за
мушка приплодна грла) издаје надлежни орган.
За регрес за селекционисане пчелиње матице:
Читко - штампаним словима попуњен захтев на
обрасцу „Захтев за регрес за селекционисане
пчелиње матице за 2008. годину“ (обрзац се налази
у информатору). Уз захтев: Фотокопија легитимације
газдинства односно потврде о упису у Регистар;
Уверење о пореклу матице; Фотокопија фактуре
о куповини матице у селекцијском центру или
репростаници.
Где и до када поднети потребну
документацију?
Лично или поштом Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде (Немањина 22-26, Бео
град) у следећим роковима: За приплодну стокуза период од 1. јануара до 31. марта 2008. године
(I квартал) документација се подноси до 15. апри
ла 2008. године, за период од 1. априла до 30. јуна
2008. године (II квартал) до 15. јула 2008. године, за
период од 1. јула до 30. септембра (III квартал) до 15.
октобра 2008. године и за период од 1. октобра до
31. децембра 2008. године (IV квартал) до 15. јануара
2009. године; За пчелиње матице купљене у периоду
од 1. маја до 31. августа 2008. године документација
се подноси до 1. октобра 2008. године.
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6.
УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА ЗА 2008.
ГОДИНУ
(Службени гласник Републике Србије бр. 9/08)
Да би се задовољиле потребе домаћег тржишта
за квалитетним и здравствено безбедним произ
водима анималног порекла и створили тржиш
ни вишкови за извоз, потребно је континуирано
спровођење мера селекције у сточарству. Овом
уредбом се уређују обим и врста мера у говедрској,
свињарској, овчарској, козарској, живинарској,
пчеларској производњи и коњарству за 2008. го
дину а у складу са Програмом који је саставни део
ове уредбе (у Службеном гласнику РС број 9/08
или на сајту Министарства пољопривреде, шу
марства и водопривреде).
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У 2008. години посебно ће се финансирати
одржавање локалних и регионалних изложби,
великих и малих преживара и копитара, које
организују овлашћене организације.

НАПОМЕНА!
Расподелу средстава и динамику коришћења
утврдиће Министарство на основу спроведеног
конкурса.

7.
УРЕДБА О ПРЕМИЈИ ЗА МЛЕКО ЗА 2008. ГОДИНУ
(Службени гласник Републике Србије бр. 18/08)
Овом уредбом се уређује коришћење премије
за млеко за 2008. годину а њом је предвиђено да
Министарство пољопривреде, шумарства и во
допривреде прописује начин исплате премије и
врсту документације која се прилаже уз захтев за
остваривање права на премију.
Ко има право на премију за млеко?
Пољопривредници и правна лица (корисници
премије) , који су уписани у Регистар газдинстава,
остварују право на премију за кравље, овчије и
козије млеко из сопствене производње испору
чено правним лицима и предузетницима који се
баве прерадом млека.
Како се остварује право на премију?
Корисници који имају седиште односно пребива
лиште на територији Републике Србије, остварују
премију за млеко преко правних лица или пре
дузетника који се баве прерадом млека и којима
испоручују млеко, под условом да квалитет одго
вара прописима о квалитету млека.
Износ премије?
Премија се исплаћује по литру испорученог мле
ка у висини од 2, 40 динара за млеко произведе
но на брдско-планинском подручју и 1, 40 динара



за млеко произведено у равничарском подручју.
Брдско-планинским подручјима се сматрају ка
тарстарске општине у којима је више од једне по
ловине земљишта изнад 400 метара надморске
висине.
Потребна документација?
Начин утврђивања и исплате премије за млеко,
врсту документације која се прилаже уз захтев и
катарстарске општине које припадају брдско-пла
нинском подручју, прописује министар пољопри
вреде, шумарства и водопривреде.
Рок за подношење документације?
Правна лица или предузетници, који се баве пре
радом млека, подносе захтев најкасније до 20. у
текућем месецу за претходни месец, осим за де
цембар 2007. године и јануар 2008. године за које
се захтев подноси до 1. марта 2008. године.
НАПОМЕНА!
Правна лица или предузетници, преко којих ко
рисници остварују право на премију за млеко,
дужни су да средства остварена по том основу
исплате корисницима премије на наменски ра
чун, најкасније у року од три дана од дана напла
те тих средстава.
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8.
УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА О РАСПОДЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ОЧУВАЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА ДОМАЋИХ
ЖИВОТИЊА ЗА 2008. ГОДИНУ
(Службени гласник Републике Србије бр. 12/08)
Ко има право на подстицајна средства?
Право на коришћење подстицајних средстава по
овој уредби имају: правна и физичка лица која су
уписана у Регистар пољопривредних газдинста
ва и која су држаоци угрожених раса домаћих
животиња; научноистраживачке и образовне
институције као и друга правна лица која се баве
пословима очувања генетичких ресурса домаћих
животиња.
Како се остварује право на подстицајна
средства?
Корисници стичу право на подстицајна средства
по овој уредби ако су држаоци одређеног броја
грла угрожених раса домаћих животиња: Најмање
5 грла за подолско говече, бушу и домаћег бивола
(највише један бик на сваких пет грла); најмање
10 грла за балканског магарца (највише 1 магарац
на сваких 10 грла); најмање 15 грла за мангулицу
(највише 1 нераст на сваких 15 грла); најамање
10 грла за моравку (највише 1 нераст на сваких
10 грла); најмање 20 грла за локалне сојеве пра
менке - пиротски, кривовирски, бардока, липски,
влашко витороги и чоканску цигају (највише 1
ован на сваких 20 грла); најмање 20 грла за бал
канску козу (највише 1 јарац на сваких 20 грла);
најмање 50 јединки за живину (највише 1 петао
на сваких 25 јединки) и најмање једно грло за
остале расе и сојеве.
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Износ подстицајних средстава?
Подстицајна средства се расподељују конкурсом
који расписује Министарство пољопривреде, шу
марства и водопривреде а испуњеност услова за
доделу средстава утврђује комисија коју образује
министар.
Која је документација потребна?
Читко - штампаним словима попуњен захтев
на обрасцу „Захтев за подстицајна средства за
очување и одрживо коришћење генетичких ре
сурса домаћих животиња за 2008. годину“ (обра
зац се налази у информатору). Уз захтев се под
носи и записник селекцијске службе о одржаној
смотри.
Где и до када предати документацију?
Потребна документација се подноси Министар
ству пољопривреде, шумарства и водопривре
де (Немањина 22-26, Београд) , најкасније до 30.
априла 2008. године.

НАПОМЕНА!
Грла за која се остварују подстицајна средства
морају бити уматичена.
Предност за добијање подстицајних средстава
имају подносиоци захтева који имају већи запат.

9.
УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
ЗА 2008. ГОДИНУ
Програмом мера здравствене заштите животиња
за 2008. годину прописане су конкретне мере
заштите животиња, рокови и начин спровођења
тих мера, субјекти који их спроводе као и извори
и начин финансирања и коришћења средстава. У
буџету су обезбеђена средства за следеће наме
не:
-	 Дијагностичко
испитивање
говеда
на
туберкулозу, бруцелозу, ензоотску леукозу
говеда и плави језик;
-	 Дијагностичко испитивање оваца и коза на
бруцелозу;
-	 Вакцинацију свиња против класичне куге;
-	 Вакцинацију живине против Атипичне куге



живине у екстензивним условима гајења;
-	 Вакцинацију паса и мачака против беснила и
-	 Дијагностичко испитивање код сумње на
нарочито опасне заразне болести животиња и
зоонозе.
Уколико се дијагностикује нека од ових болести,
власницима животиња се врши надокнада штете
о трошку буџета Републике Србије. Прописане
мере спроводе овлашћене ветеринарске станице
и ветеринарски институти, бесплатне су за влас
нике, држаоце животиња и доприносе бржем
сузбијању и искорењивању ових болести, развоју
сточарства, здравих запата и омогућавају извоз
животиња и производа животињског порекла.
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10.
УРЕДБА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСКЕ И
ВИНОГРАДАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2008. ГОДИНУ
(Службени гласник Републике Србије бр. 26/08)
Потреба за већим искораком у унапређењу
воћарске и виноградарске производње у Србији
условила је доношење ове уредбе којом се
уређују услови и начин коришћења средстава
за подизање нових матичних засада воћа, вино
ве лозе и хмеља као и за ерадикацију заражених,
матичних и производних, засада воћа и винове
лозе.
Шта се сматра подизањем матичних засада
и ерадикацијом?
Сматра се подизање засада садницама основне
категорије које су добијене из успостављене
сертификационе шеме од предосновног садног
материјала. Ерадикацијом се сматра механичко
крчење и уклањање заражених и запуштених
матичних и производних засада: појединих
коштичавих воћних врста који су могући извор
шарке шљиве; засада појединих јабучастих
воћних врста који су могући извор бактериозне
пламењаче као и засада винове лозе који су
могући извор златастог жутила винове лозе.
Ко има право на коришћење подстицајних
средстава?
За пројекат подизања матичног засада право
имају произвођачи садног материјала који су
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уписани у Регистар газдинстава и Регистар
произвођача садног материјала и који су по
дигли матичне засаде у јесен 2007. године или
их подижу у пролеће 2008. године. Право за
пројекат ерадикације имају: Земљорадничке за
друге (ако су уписане у Регистар газдинстава и
ако се баве воћарском односно виноградарском
производњом); удружења грађана (ако су уписана
у одговарајући Регистар и ако се баве воћарском
односно виноградарском производњом); науч
ноистраживачке организације (ако су уписане
у одговарајући Регистар и ако се баве научнои
страживачким радом у области воћарске одно
сно виноградарске производње) као и привред
на друштва и предузетници (ако су уписани у Ре
гистар газдинстава и регистровани код Агенције
за привредне регистре за обављање воћарске
односно виноградарске производње).
Колики је износ средстава за подизање
матичних засада?
Ако корисници подижу матичне засаде на повр
шини од 0,1 до 2 хектара по воћној врсти, виновој
лози односно хмељу и ако је примљено најмање
90% засађених, здравствено и сортно исправних,
садница, остварују право на средства у следећим
износима:

10.

Биљна култура
јабука
крушка
дуња
шљива
бресква/нектарина
кајсија
трешња
вишња
орах
леска
бадем
винова лоза
хмељ
остале врсте (дрвенасте)
малина
купина
јагода
боровница
рибизла/огрозд
остале врсте (јагодасте)

По садници за сортиментски
матични засад (дин./ком. )
800
1200
1000
800
700
1000
1000
700
1600
1300
1000
1000
1000
600
25
100
50
400
150
100

По садници за матични засад
подлога (дин/ком)
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
60
60
120
50
50

Корисници имају право на додатна подстицајна
средства од 20% од вредности по садници, за
заштићене сорте односно клонове односно под
логе.
Колики је износ средстава за ерадикацију?
Средства се остварују по основу броја искрчених
стабала и то у износу од 200 динара по стаблу за
засаде јабуке, крушке, дуње, шљиве, брескве и
кајсије. За винову лозу се остварују средства у из
носу од 80000 динара по хектару засада чија гу
стина садње није мања од 3000 лозних калемова
по хектару.



НАПОМЕНА!
Подстицајна средства расподељују се конкурсом
који расписује Министарство а испуњеност усло
ва за доделу средстава утврђује комисија коју
образује министар.
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11.
УРЕДБА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ
ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋА ЗА 2008. ГОДИНУ
(Службени гласник Републике Србије бр. 23/08)
Ко има право на подстицајна средства?
Право имају правна и физичка лица и предузетници (корисници) уписани у Регистар пољопривредних
газдинстава.
Како се остварује право на коришћење подстицајних средстава и колики је њихов износ?
Право се остварује подизањем производних засада (јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог
воћа) на површини од 0,2 до 10 хектара по воћној врсти појединачно, са одговарајућим бројем сад
ница по хектару:
Воћна врста

Минимални
број садница
по хектару

Подстицај по садници
стандардне категорије
и стандардне СА
категорија (дин./ком. )

Подстицај по садници
сертификоване
категорије (дин./ком. )

јабука

1200

100

200

крушка на вегетативној подлози

1200

150

300

крушка на генеративној подлози

800

120

250

шљива на вегетативној подлози

1000

150

300

шљива на генеративној подлози

400

120

250

бресква

800

120

250

нектарина

800

120

250

кајсија без посредника

400

150

300

кајсија са посредником

400

250

500

трешња на вегетативној подлози

500

150

300

трешња на генеративној подлози

400

120

250

вишња-калемљена

600

120

240

вишња-облачинска

1000

60

120

дуња

600

150

300

орах-калемљени

90

1200

-

леска-калемљена

400

800

-

леска-изданак

400

250

-

бадем

400

100

200

остале воћне врсте

400

60

200

(дин./ха)

(дин./ха)

6500

125000

250000

10000

125000

300000

купина

2200

125000

250000

боровница

2200

600000

-

рибизла/огрозд

2000

125000

250000

јагода

40000

300000

600000

јагода (зенга)

30000

200000

400000

малина (ремонтантна)
малина (једнородна)
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11.
Корисници стичу право на подстицај ако је
примљено најмање 90% засађених садница
и ако су здравствено и сортно исправне што
утврђује записником пољопривредни инспектор
(најкасније до 31. јула 2008. односно за летњу
садњу јагоде до 31. августа 2008.).
Шта је потребно од документације?
Читко попуњен захтев на обрасцу „Захтев за
коришћење подстицајних средстава за подизање
вишегодишњих производних засада воћа за 2008.
годину“ (образац се налази у информатору).



Где и до када се подноси документација?
Подноси се у Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде (Немањина 22-26,
Београд) до 30. априла 2008. године.
НАПОМЕНА!
Корисници који подижу засад јагоде морају
поставити фолију и систем за наводњавање
засада осим за засад сорте Зенга Зенгана.
За засаде јагоде са вертикалном технологијом
гајења корисници немају право коришћења
подстицаја.
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12.
УРЕДБА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ
ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА СА НАСЛОНОМ ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА ЗА 2008. ГОДИНУ
(Службени гласник Републике Србије бр. 23/08)
Лоша ситуација у виноградарству, винарству и
хмељарству може се поправити подизањем мо
дерних засада са сертификованим садницама уз
примену савремене технологије уз неопходну
финансијску помоћ произвођачима.
Ко има право на подстицај?
Имају физичка и правна лица и предузетници (ко
рисници) , уписани у Регистар пољопривредних
газдинстава, који су подигли производне засаде у
јесен 2007. и у пролеће 2008. године.
Како се остварује право и колики је износ
подстицаја?
Подизањем засада на површини од 0, 1 до 10 хек
тара, са одговарајућим бројем садница по хекта
ру одређене категорије:

Врста

винова
лоза

хмељ

Производња

Која је документација потребна?
Читко попуњен захтев на обрасцу „Захтев за ко
ришћење подстицајних средстава за подизање
производних засада са наслоном винове лозе и
хмеља за 2008. годину“ (образац се налази у ин
форматору). Уз захтев и фотокопија плана парце
ле на којој је подигнут производни засад.
Где и до када се предаје документација?
Потребна документација се подноси Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде (Нема
њина 22 -2 6, Београд) до 20. априла 2008. године.

Минимални број
садница по хектару
и стандардне СА
категорије (дин./ком.)

Подстицај по
садници
стандардне
категорије
(дин./ком. )

Подстицај по
садници
сертификоване

Саднице произведене
у другим земљама

3000

60

230

Саднице произведене
у Србији

3000

130

270

5000

65

200

За засаде винове лозе у Тимочком, Нишавскојужноморавском, Жупском и Фрушкогорском
рејону као и за сорте Мерло и Франковка,
подстицаји су 30 динара већи осим за стандар
дне саднице произведене у другим земљама за
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које је износ подстицаја већи за 10 динара по ко
маду. Корисници имају право на подстицај ако је
примљено најмање 90% засађених садница и ако
су здравствено и сортно исправне.

НАПОМЕНА!
Корисници који су остварили право на подстицај
дужни су да у року од три године, од дана
потписивања уговора, поставе наслон у засаду.

13.
УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА О РАСПОДЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ОЧУВАЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ БИЉНИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА
ЗА ХРАНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ ЗА 2008. ГОДИНУ
(Службени гласник Републике Србије бр. 12/08)
Ко има право на коришћење подстицајних
средстава?
Право имају правна и физичка лица, уписана у
Регистар пољопривредних газдинстава, која се
баве очувањем биљних генетичких ресурса; на
учноистраживачке и образовне институције и
друга правна лица која се баве пословима очу
вања биљних генетичких ресурса.
Потребна документација?
Читко попуњен захтев на обрасцу „Захтев за
подстицајна средства за очување и одрживо
коришћење биљних генетичких ресурса за храну



и пољопривреду за 2008. годину“ (образац се на
лази у информатору).
Где и до када поднети захтев?
Захтев се подноси Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде (Немањина 22-26, Бе
оград) , најкасније до 30. априла 2008. године.
НАПОМЕНА!
На основу захтева, пољопривредни инспектор,
на лицу места, сачињава записник који је основ
за исплату подстицајних средстава по основу ове
уредбе.
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14.
УРЕДБА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВИНА, РАКИЈЕ И ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНИХ
ПРОИЗВОДА СА ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ У 2008. ГОДИНИ
(Службени гласник Републике Србије бр. 20/08)
Географско
порекло
вина,
ракије
и
пољопривредно-прехрамбених
произво
да представља гаранцију квалитета али и
препознатљивост ових производа у свету. У
Министарству пољопривреде, шумарства и во
допривреде је направљена база података свих
пољопривредно-прехрамбених производа који
имају потенцијал за заштиту географског по
рекла које, тренутно, у Републици Србији нема
потребан значај као инструмент промоције
културно-историјских и традиционалних вред
ности. Подстицајна средства у овој области су од
огромног значаја за територијално и социјалноекономски развој локалних средина где се ови
производи стварају.
Ко има право на подстицајна средства?
Право на коришћење подстицајних средстава
по овој уредби имају: Земљорадничке задруге;
Удружења грађана; Привредна друштва и преду
зетници; Црква и верске заједнице; Задужбине и
Научноистраживачке организације, које су упи
сане у одговарајуће регистре као и лабораторије
акредитоване од стране Акредитационог
тела Србије за вршење физичких и хемијских
испитивања вина, ракије и пољопривреднопрехрамбених производа. На коришћење
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подстицајних средстава по овој уредби немају
право лица која су користила средства по истој
уредби из 2007. године.
Колики је износ подстицајних средстава?
Подстицајна средства се лицима одобравају за по
један пројекат, као бесповратна, путем конкурса
који расписује Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде. Износ подстицајних
средстава за земљорадничке задруге не може
бити већи 1 500 000 динара по пројекту. За
удружења грађана износ не може бити већи од
750 000 динара по пројекту а за привредна друшт
ва и предузетнике, Цркву и верске заједнице, за
дужбине, научноистраживачке организације и
лабораторије износ подстицајних средстава не
може бити већи од 300 000 динара по пројекту.
Потребна документација?
Конкурсом се утврђује потребна документација.
НАПОМЕНА!
Испуњеност услова за доделу подстицајних сред
става по овој уредби утврђује комисија коју обра
зује министар пољопривреде, шумарства и водо
привреде.

15.
УРЕДБА О ПРЕМИЈИ ЗА ДУВАН У ЛИСТУ ЗА 2008. ГОДИНУ
(Службени гласник Републике Србије бр. 18/08)
Премирањем производње дувана се подстиче овај
сегмент ратарства, тачније повећање површина под
овом индустријском културом а нарочито њен квали
тет. Обзиром да су приноси дувана у Србији још увек
ниски, премирањем његове производње се стимули
ше конкурентност нашег дувана у односу на држа
ве региона, Европске Уније и ЦЕФТА. Овом уредбом
се утврђују услови и начин коришћења премије за
производњу дувана у листу за тип дувана Вирџинија
произведен 2008. године и Берлеја и Оријентала про
изведених 2007. године.
Ко има право на коришћење премије?
Правна и физичка лица и предузетници (корисници
премије) који се баве производњом дувана, уписани су
у Регистар пољопривредних газдинстава, пријавили
су површине под дуваном до 31. марта 2008. године
и измирили су своје обавезе по основу краткорочних
кредита за 2004.;2005. и 2006. годину, имају право на
коришћење премије за уговорен и испоручен дуван у
листу ако су постигли једнак или већи принос од про
писаног референтног приноса (табела 1).
Износ средстава за премију?
Корисници премије, који испуњавају услове из уред
бе, остварују право на премију за уговорен и испору
чен дуван у листу по килограму у зависности од типа
и класе (табела 2).
Потребна документација?
Читко - штампаним словима попуњен захтев на об
Табела 1.
ТИП ДУВАНА
РЕФЕРЕНТНИ ПРИНОСИ (кг/ха)

расцу „Захтев за исплату премије за дуван типа Берлеј
и Оријентал за 2008. годину“ односно на обрасцу
„Захтев за исплату премије за дуван типа Вирџинија
за 2008. годину“ (обрасци се налазе у информатору).
Уз захтев се подноси: Копија уговора о производњи
дувана закљученог са правним лицем произвођачем
дувана, односно обрађивачем дувана који обавља
делатност прераде или откупа дувана у листу, са
подацима о броју уговора, типу дувана, засађеним
површинама, катастарској општини и катарстарској
парцели; Копија потврде за количину преузетог се
мена односно расада дувана од произвођача одно
сно обрађивача дувана са којим је закључен уговор
о производњи; Копија потврде, произвођача одно
сно обрађивача дувана са којим је закључен уговор о
производњи, о примљеним количинама дувана (кан
тарске потврде - откупни листови).
Где и до када поднети потребну документацију?
Оригинал захтева на обрасцу и копије потребних
докумената се подносе Министарству финансија
- Управи за трезор према месту уписа пољоприв
редног газдинства у Регистар. Оригинали потребних
докумената се достављају на увид. Рок за подношење
документације је за Берлеј и Оријентал 29. фебруар
2008. године а за Вирџинију 30. новембар 2008.
године.
НАПОМЕНА!
Свака кантарска потврда мора имати број.

Вирџинија

Оријентал

Берлеј

1800

700

1300

Табела 2.
КЛАСЕ

ТИП ДУВАНА
Вирџинија

Оријентал

Берлеј

I класа (дин./кг)

80

110

60

II класа (дин./кг)

75

100

50

III класа (дин./кг)

72

95

45

IV класа (дин./кг)

45

85

25
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16.
УРЕДБА О РАСПОДЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ
РАЗВОЈУ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2008. ГОДИНУ
(Службени гласник Републике Србије бр. 23/08)
Органска производња представља целовит
систем производње који обједињује добру
пољопривредну праксу, висок степен био
лошке разноликости, очување природних ре
сурса, примену високих стандарда, добробит
животиња и коришћење природних супстанци у
производњи.
Ко има право на коришћење подстицајних
средстава?
Имају физичка лица, правна лица, земљорадничке
задруге и цркве односно манастири под условом:
Да су уписана у одговарајуће регистре; да су
пријавила производњу и површине под културама
као и врсту и бројно стање сточног фонда; да
су измирила обавезе по основу одобрених
подстицајних средстава за унапређење села у
2004. 2005. и 2006. години; да имају закључен
уговор са правним лицем које издаје сертификат
односно ресертификат за органске производе
и да су за закуп пољопривредног земљишта у
државној својини закључила уговор о закупу на
период од најмање шест година.
Колики је износ подстицајних средстава?
За период конверзије (превођења) у органску
биљну производњу износ је 8000 динара по хек
тару за ратарску производњу односно 12000 ди
нара по хектару за воћарску, виноградарску и
повртарску производњу. За период конверзије
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у органску сточарску производњу износ је 8000
динара по грлу крупне стоке, 1600 динара по грлу
ситне стоке, 80 динара по јединки живине одно
сно 1500 динара по пчелињој кошници. Укупан
износ средстава по кориснику не може бити већи
од 400 000 динара.
Која је документација потребна?
Читко попуњен захтев на обрасцу „Захтев за
коришћење средстава
За подстицај развоја органске производње у
2008. години“ (образац се налази у информато
ру). Уз захтев је потребно: Копија легитимације
пољопривредног газдинства односно потврде о
упису у одговарајући Регистар; оверена копија
извештаја стручног лица о стању на производној
јединици која је у конверзији као и оверена копија
доказа о основу коришћења пољопривредног
земљишта (власнички лист, уговор о закупу и
др.).
Где и до када поднети документацију?
Министарству пољопривреде, шумарства и водо
привреде (Немањина 22-26, Београд) најкасније
до 31. маја 2008. године.
НАПОМЕНА!
Записник пољопривредног инспектора о из
вршеном прегледу производње је основ за ис
плату средстава.

17.
УРЕДБА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УВОЂЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈУ
СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ
(Службени гласник Републике Србије бр. 26/08)
Средства су намењена увођењу и сертифика
цији система безбедности хране (ХАЦЦП) и добре
пољопривредне праксе према захтевима ГЛО
БАЛГАП-а.
Ко има право на подстицајна средства?
За ХАЦЦП имају земљорадничке задруге, привред
на друштва, научно истраживачке организације,
наставне и научно образовне институције које су
уписане у одговарајуће регистре и које се баве
производњом готових прехрамбених производа.
За ГЛОБАЛГАП имају привредна друштва, физич
ка лица и земљорадничке задруге, ако се баве
производњом воћа на најмање 2,5 ха односно
производњом поврћа на најмање 0,5 ха и ако су
уписани у Регистар пољопривредних газдинстава.



Колики је износ подстицајних средстава?
За ХАЦЦП зем. задругама припада до 150 000
дин. док се за остала лица, која имају право на
подстицај, износ одређује на основу броја запо
слених на неодређено време: од 10 до 25 запосле
них 100 000 дин., од 25 до 50 запослених 150 000
дин. и за преко 50 запослених до 200 000 дин. За
ГЛОБАЛГАП земљорадничке задруге остварују
до 250 000 дин. а привредна друштва и физичка
лица до 150 000 дин.
НАПОМЕНА!
Подстицајна средства расподељују се конкур
сом који расписује Министарство. Конкурсом се
утврђује и потребна документација.
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18.
УРЕДБА О РАСПОДЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ
РАЗВОЈУ СЕЛА КРОЗ НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ, КАО И
ИСКОПАВАЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА У 2008. ГОДИНИ
(Службени гласник Републике Србије бр. 29/08)
Ко има право на коришћење подстицајних
средстава?
Имају физичка лица - носиоци газдинства и
земљорадничке задруге (са регистрованим
пољопривредним газдинствима) као и цркве и
верске заједнице, задужбине и пољопривредне
школе (уписане у одговарајуће регистре).
У коликом износу и за које намене се користе
подстицаји?

У проценту од плаћеног износа цене опреме и
механизације умањене за ПДВ. Износ подстицаја
по кориснику не може бити већи од 350 000 ди
нара. За ископавање бунара (за цену ископавања
не мању од 80 000 дин. без ПДВ-а) подстицај је
50 000 дин. (за кориснике са пребивалиштем у оп
штинама наведеним у напомени уредбе број 4 у
информатору) односно 40 000 дин. за кориснике
са подручја осталих општина. Уз ово, подстицајна
средства се користе за следеће намене:

Набавка опреме у пољопривредној производњи ради
смањења ризика

Проценат подстицаја за Проценат
општине из напомене у
за остале
уредби бр. 4
општине

Опрема за наводњавање

50

50

Противградне мреже

40

30

Пнеуматске сејалице, садилице, вадилице, атомизери и
прскалице

20

15

Балирке

30

20

Музилице

30

20

Лактофризи (од 100-2000 л)

25

20

Хранилице и појилице

30

20

Набака опреме за сточарску производњу

Набавка опреме за прераду и унапређење продаје пољопривредних производа
Мини сушаре (за воће, поврће, печурке, дуван,
ароматично и лековито биље)

20

15

Уређаји за производњу ракија

20

15

Уређаји за винарску производњу

20

15

Набавка опреме за ратарску, повртарску и хортикултурну производњу
Пластеници (алуминијумска конструкција, материјал за
изолацију, фолије), стакленици (конструкција, окна за
стакленике)

20

15

Опрема за вентилацију, хлађење, грејање и влажење

20

15

Малч фолија, фолија за градњу микро тунела, агротекстил

20

15

Мерни инструменти за пластенике и стакленике

20

15

Набавка опреме за производњу, прераду и складиштење меда
Кошнице

20

15

Пчеларска опрема (прохромске канте 50-100 кг,
прохромски прихватни суд дупликатор са мешачем
15
и пумпом 500-1000 кг, прохромске центрифуге на
електрични погон, електрични прохромски отклапач саћа)

10

20

18.
Како се остварује право на подстицајна
средства?

Где и до када поднети захтев са потребном
документацијом?

Подношењем захтева на обрасцу за физичка или
правна лица (образац за физичка лица се налази
у информатору) и додатне документације која је
наведена у обрасцима.

Министарству пољопривреде, шумарства и водо
привреде (Немањина 22-26, Београд) поштом или
лично, најкасније до 15. октобра 2008. год.

19.
УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА
ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА 2008. ГОДИНУ
(Службени гласник Републике Србије бр. 20/08)
Уредбом се утврђује програм изградње,
реконструкције и одржавања водопривредних
објеката, којим се дефинише врста објеката и ра
дова као и обим потребних финансијских сред
става у 2008. години.
Који износ средстава је утврђен програмом?
Програмом је утврђено учешће средста
ва републичког буџета у укупном износу од
3 827 077 000, 00 динара.



НАПОМЕНА!
Програм изградње, реконструкције и одржавања
водопривредних објеката за 2008. годину састав
ни део је ове уредбе коју у целости (са детаљним
програмом) можете пронаћи у Службеном глас
нику Републике Србије број 20/08 или на сајту
Министарства пољопривреде, шумарства и во
допривреде.
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20.
УРЕДБА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ОСИГУРАЊА
ЖИВОТИЊА, УСЕВА И ПЛОДОВА У 2008. ГОДИНИ
(Службени гласник Републике Србије бр. 23/08)
Обзиром да је пољопривредна производња ве
ома подложна утицајима временских и других
непогода, од којих не постоји ефикасна заштита
или она није економски исплатива, намера је да
се овом уредбом подстакне и убрза осигурање у
пољопривреди.
Ко има право на коришћење средстава за
регресирање?
Право имају физичка лица - носиоци пољопри
вредног газдинства, уписана у Регистар пољо
привредних газдинстава, која су осигурала
животиње или усеве и плодове (од ризика
умањења приноса) код друштва које има дозво
лу надлежног органа за обављање делатности
осигурања.
Колики је износ средстава регреса?
Регрес износи 40% од висине премије осигурања,
без урачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).
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Која је документација потребна?
Захтев који садржи: Датум подношења захтева;
име и презиме, адресу становања, ЈМБГ број фи
зичког лица (носиоца газдинства); број пољопри
вредног газдинства (БПГ). Уз захтев је потребно:
Оригинал полисе издате од друштва код кога је
осигуран; документација која се прилаже уз зах
тев за издавање полисе као и потврда о изврше
ном плаћању укупне премије осигурања.
Где и до када поднети документацију?
Потребна документација се подноси Министар
ству финансија - Управи за трезор, према месту
уписа пољопривредног газдинства у Регистар, до
30. новембра 2008. године.

21.
УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КАМАТЕ ЗА
КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2008.
ГОДИНУ
(Службени гласник Републике Србије бр. 23/08)
Овакав облик кредитирања представља огро
ман, историјски, искорак у пољопривреднопрехрамбеној производњи и ова уредба се по
први пут усваја у Србији. Субвенционисањем
камате по стопи од 10% омогућиће се крат
корочни кредити са годишњом каматом од
највише 5% а кредитни потенцијал за ове наме
не биће вишеструко већи. Ово ће омогућити и
да се у кредитирање развоја пољопривреднопрехрамбене производње укључе све пословне
банке у Републици Србији.
На кога се односе мере за субвенционисање
камате?
На краткорочне кредите за пољопривреднопрехрамбену производњу одобрене од по
словних банака физичким лицима - носиоцима
пољопривредних газдинстава, која су уписана у
Регистар пољопривредних газдинстава.
Како и у ком износу се одобрава
субвнеционисање камате?
Захтев за одобравање краткорочног кредита (са
роком враћања од 12 месеци; фиксном ефек
тивном каматом од највише 15% на годишњем
нивоу-без валутне клаузуле и условом плаћања
камате заједно са главницом по доспећу кредита)



корисници подносе некој од пословних банака.
У зависности од процене кредитне способности
подносиоца захтева, банка одобрава износ кре
дита до највише 500 000 динара. Пошто утврде да
корисник испуњава услове за тражени кредит у
утврђеном износу, банке, одмах и без одлагања,
прослеђују захтев за одобрење субвенције Ми
нистарству. Најкасније у року од седам дана по
пријему одобрења Министарства, банка пушта
у течај кредит кориснику. Министарство субвен
ционише камату на кредит кориснику тако што
даје налог да се банци пребаце средства у износу
од 10% годишње камате корисниковог кредита.
Корисник кредита може да оствари подстицај из
овог Програма само по једном кредиту.
Програм спроводе Министарство пољопри
вреде, шумарства и водопривреде и Мини
старство финансија - Управа за трезор, преко
Фонда за подстицање развоја пољопривредне
производње у Републици и пословних банака.
НАПОМЕНА!
Уколико се утврди да кредит није, у целости или
делимично, наменски искоришћен, кориснику се
наплаћује целокупна главница, редовна и затез
на камата као и цео субвенционисан износ са об
рачунатом затезном каматом.
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22.
УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ЗА ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2008. ГОДИНУ
Ова уредба се по први пут доноси а односи се
на учешће у дугорочном кредиту и представља
велики и позитиван искорак у кредитирању
пољопривредно-прехрамбене производње у
Републици Србији. Овај вид субвенција омогућиће
да кредитни потенцијал буде вишеструко већи,
да се у кредитирање развоја пољопривреднопрехрамбене производње укључе све пословне
банке и што је најважније, обезбедиће се услови
кредитирања који су много повољнији од
досадашњих комерцијалних услова.
Ко има право на учешће у дугорочном
кредитирању?
Физичка и правна лица која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава и којима је
нека од пословних банака одобрила кредит за
пољопривредно-прехрамбену производњу.
Под којим условима се остварује право на
субвенцију?
Ако је кориснику нека од пословних банака
одобрила дугорочни кредит под следећим
условима:
-	 Минимални износ кредита је 5000 евра
а максимални 300 000 евра (у динарској
противвредности по званичном средњем
курсу на дан исплате) у зависности од кредитне
способности подносиоца захтева за кредит.
-	 Рок враћања од 3 до 5 година (осим за подизање
засада винове лозе и језграстог воћа, код којих
је рок отплате 10 година);
-	 Фиксна ефективна камата од највише 12, 5% на
годишњем нивоу;
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-	 Примењена валутна клаузула;
-	 Грејс период (који се укључује у рок отплате
кредита) до 12 месеци осим за изградњу и
куповину система и опреме за наводњавање,
кредитирање дела сточарске производње,
подизање вишегодишњих засада (грејс период
најмање 2 године) и подизање засада винове
лозе и језграстог воћа (грејс период најмање 4
године);
-	 За време трајања грејс периода обрачунава се
и наплаћује камата;
-	 Отплата кредита се врши у једнаким
тромесечним или шестомесечним ануитетима
према плану отплате који чини саставни део
уговора о кредиту;
Колики је износ учешћа у кредиту?
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде плаћа учешће у дугорочном
кредитирању 10% од износа главнице на
годишњем нивоу у периоду прве три године
трајања кредита, а корисник плаћа годишњу
камату на умањени износ главнице.

НАПОМЕНА!
Корисник може да оствари право на учешће
Министарства у дугорочном кредитирању само
по једном кредиту.
Кредит се проглашава доспелим уколико се
утврди да није наменски или је делимично
наменски искоришћен.

23.
УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА О РАСПОДЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ЗАДРУГА ЗА 2008. ГОДИНУ
Уредба је проистекла из иницијативе министра
др Слободана Милосављевића за оживљавање
задругарства у Србији и по први пут се усваја ове
године. Њен циљ је развој и унапређење коопера
ције кроз стимулисање свих облика удруживања
у агробизнису. Уредба се односи на регистрова
не произвођаче који намеравају да оснују задру
гу, на већ постојеће пољопривредне задруге али
и на удружења, уније или друге правне субјекте
који желе да формирају кластере (географски
концентрисани међусобно повезани субјекти).
Која је намена подстицајних средстава?
- Помоћ при оснивању задруге или кластера;
- Стимулисање развоја задруга, удружења,
унија или кластера, које се реализује у облику
многобројних активности а према плану који се
доставља Министарству;
- Помоћ за унапређење субјеката кроз едукацију
за формирање кластера, обуку и тренинг у циљу
модернизације рада и међусобног повезивања
на свим нивоима до међународног.
Под којим условима се конкурише за
подстицајна средства?
- Да постоји одлука органа управљања (за већ
основане субјекте) односно уговор о оснивању
са потписима оснивача (за субјекте у оснивању);
- Да су подносиоци захтева измирили пореске
обавезе према држави;
- Да субјекти нису блокирани у споровима који
битно утичу на даље пословање, да нису у



стечају претходне две године, да им рачун није
блокиран најмање годину дана и да су позитив
но пословали у најмање две претходне године;
-Д
 а субјекти приложе Пословни план као и
-Д
 а обезбеде део средстава и пруже гаранцију за
сопствено учешће у пројекту од минимум 20%
вредности пројекта или пак да наведу из којих
извора врше обезбеђење минимума од 20%
средстава (други привредни субјекти, донатори,
развојне организације и сл. )
Колики је износ подстицајних средстава?
Максимални износ је 5 милиона динара по
пројекту. Средства се обезбеђују за текућу го
дину а корисник је у обавези да квартално,
полугодишње и годишње извештава Министар
ство пољопривреде, шумарства и водопривре
де.
Како остварити право на подстицајна
средства?
На основу конкурса Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде које формира и
комисију за оцењивање и праћење реализације
подстицајних средстава.
НАПОМЕНА!
Министарство задржава право да изврши
повраћај пласираних средстава уколико оцени
да се пројекат не реализује према плану или из
других разлога.
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24.
УРЕДБА О РАСПОДЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ
СЕЛА КРОЗ ИНВЕСТИРАЊЕ У РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ЗА 2008. ГОДИНУ
(Службени гласник Републике Србије бр. 23/08)
Ко има право на коришћење подстицајних
средстава?
Имају физичка лица - носиоци газдинстава, која
су уписана у Регистар пољопривредних газ
динстава као и удружења грађана и друштвене
организације-уписане у одговарајући Регистар,
која обављају промотивне делатности за развој
села, односно рурални туризам или имају се
диште на подручју руралних области на којима
се реализује пројекат. Немају право ако су кори
стили средства по основу уредби за 2004., 2005.,
2006. и 2007. годину или средства по основу дуго
рочних кредита а своје обавезе нису измирили.

не активности у руралном туризму.
Колики је износ подстицајних средстава?
Средства за пројекте обнове традиционалног
сеоског домаћинства додељују се бесповратно,
у висини од 50% од укупне вредности пројекта
умањене за износ ПДВ уз обавезу корисника да
обезбеди сопствена средства од 50% од укупне
вредности пројекта. Максимални износ средста
ва по кориснику може бити 400 000 динара. За
промотивне и едукативне пројекте додељују се
бесповратна средства у износу од 100% од укуп
не вредности пројекта с тим што максимални из
нос по кориснику може бити 300 000 динара.

За које пројекте се остварује право на
подстицајна средства?
За обнову традиционалног сеоског домаћинства у
функцији туризма (које је категорисано или ће то
бити у уговореном року) што обухвата: Изградњу
и реновирање купатила, изградњу система цен
тралног грејања, адаптацију постојећих објеката
за смештај и исхрану као и изградњу кампова.
Право на подстицајна средства се остварује и за
пројекте који обухватају промотивне и едукатив

НАПОМЕНА!
Потребна документација и расподела средстава
се дефинишу конкурсом а испуњеност услова за
доделу средстава утврђује комисија коју образује
министар пољопривреде, шумарства и водопри
вреде.

26

25.
УРЕДБА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕЛА КРОЗ
СПЕЦИФИЧАН ПРОГРАМ ПОДРШКЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ, РАСЕЉЕНИМ И ИЗБЕГЛИМ
ЛИЦИМА ЗА 2008. ГОДИНУ
Један од главних праваца Стратегије за смањење
сиромаштва у Србији је ефикаснија приме
на постојећих и дефинисање нових програ
ма, мера и активности усмерених директно на
најсиромашније и социјално угрожене групе.
Циљ ове уредбе је подршка социјално угроже
ним, расељеним и избеглим лицима која желе
да се баве одређеним активностима руралне
економије. Могућност коришћења средстава по
овој уредби имају и социјално угрожене породи
це које желе да се врате на породична газдинстваповратници у села, као и држављани Републике
Србије који живе на Косову и Метохији.
Ко има право на подстицајна средства?
Социјално угрожена лица (држављани Србије
који су у тренутку подношења захтева незапосле
ни или им је месечна зарада у последња три месе
ца нижа од 50% просечне нето зараде у Србији);
Интерно расељена физичка лица (држављани
Србије) која поседују расељеничку легитимацију;
Интерно расељена физичка лица (држављани
Србије) која живе на Косову и Метохији и имају
расељеничку легитимацију као и избегла физич
ка лица која поседују избегличку легитимацију
односно решење о признавању или укидању из



бегличког статуса (ако нису у повратничком про
граму, нису ушла у посед своје имовине и нису
своју имовину отуђила или заменила у држави
претходног пребивалишта или у другој држави).
За које намене и у ком износу су предвиђена
подстицајна средства?
Ако су уписани у Регистар пољопривредних газ
динстава, корисници могу остварити право на
подстицај за набавку приплодне стоке, кошница
и ројева пчела, пластеника или набавку опреме
и механизације. За куповину куће са окућницом
у сеоским срединама корисници нису у обавези
да буду уписани у Регистар. Средства се додељују
бесповратно у износу од 100% према предрачуну
или купопродајном уговору с тим што за купови
ну куће са окућницом износ не може бити већи
од 800 000 динара по кориснику. За остале наме
не не може бити већи од 500 000 динара по ко
риснику.
НАПОМЕНА!
Расподела средстава се врши на основу конкурса
који расписује Министарство пољопривреде, шу
марства и водопривреде.
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26.
УРЕДБА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕЛА КРОЗ
СПЕЦИФИЧАН ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2008. ГОДИНУ
Овом уредбом се тежи ка проширењу права
најугроженијим категоријама ромске национал
не заједнице кроз обављање одређених актив
ности руралне економије.
Ко има право на подстицајна средства?
Физичка лица - припадници ромске националне
заједнице који су држављани Србије и уписани су
у Регистар пољопривредних газдинстава.
За које намене су предвиђена подстицајна
средства?
Средства су намењена за набавку приплодне сто
ке, кошница и ројева пчела, пластеника као и за
набавку опреме и механизацију.

Колики је износ подстицајних средстава?
Средства се додељују бесповратно у висини од
70% од укупне вредности према приложеном фи
скалном рачуну, уз обавезу корисника да обезбе
ди учешће сопствених средстава у висини од 30%
од укупне вредности. Износ подстицаја не може
бити већи од 500 000 динара по кориснику.

НАПОМЕНА!
Подстицајна средства се расподељују конкурсом
који расписује Министарство пољопривреде, шу
марства и водопривреде

27.
УРЕДБА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ У СПРОВОЂЕЊУ
ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2008. ГОДИНУ.
(Службени гласник Републике Србије бр. 12/08, 23/08-измена)
Корисници средстава по основу ове уредбе су
пољопривредне службе које спроводе повере
не послове: Праћење одабраних регистрованих
пољопривредних газдинстава; едукативне актив
ности; увођење новог сортимента и расног саста
ва; организовање и одржавање предавања, се
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минара, радионица, курсева; издавање стручних
публикација; спровођење мера аграрне политике
у 2008. години; прикупљање података за тржишноинформациони систем у пољопривреди; праћење
и извештавање о сезонским пољопривредним
радовима.

28.
УРЕДБА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧИМА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА 2008. ГОДИНУ
(Службени гласник Републике Србије бр. 9/08)
Уредбом се уређују начин и услови за коришћење
средстава субвенција произвођачима пољоприв
редних и прехрамбених производа кроз подстицаје
у износу од 5% до 20% на извозну цену.
Ко има право, а ко не, на коришћење
средстава?
Правна лица и предузетници који у 2008. години
извезу односно који су извезли у 2007. години и
наплатили у року од 180 дана пољопривредне
и прехрамбене производе домаћег порекла.
Право на коришћење средстава по овој уредби
не односи се на извознике који робу домаћег по
рекла извезу у земље потписнице ЦЕФТА Спора
зума и на извоз квалитетних пенушавих вина и
вина од свежег грожђа на тржиште ЕУ у оквиру
преференцијалне квоте.
Колики је износ средстава?
Основицу за обрачун представља динарска про
тиввредност девиза (по званичном средњем кур
су на дан подношења захтева Народној банци
Србије) наплаћених за извезену робу по одбитку
страних трошкова.
(Списак производа, тарифних ознака и износа
подстицаја можете пронаћи у Службеном глас
нику РС број 9/08 или на сајту Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде).



Потребна документација?
Документацију и образац за подношење захтева
прописује Народна банка Србије.
Где и у ком року се подноси потребна
документација?
Захтев се подноси Народној банци Србије у року
од 45 дана од дана стицања права, а Министарс
тву пољопривреде, шумарства и водопривреде
у року од 30 дана од дана овере. Уз захтев, Ми
нистарству се подноси и допис Народне банке о
контролисаним и овереним захтевима као и за
писник пољопривредног инспектора о пореклу
грожђа и воћа.

НАПОМЕНА!
Право на средства по овој уредби не односи се на
компензационе послове и посредничке послове
у спољнотрговинском промету.
Робом домаћег порекла сматра се роба чије је до
маће порекло одредио надлежни орган.
Ако је извоз извршен пре дана ступања на снагу
ове уредбе онда се примењују одредбе уредбе
која је важила на дан извршења извоза.
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29.
УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И
КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2008. ГОДИНУ
Врста и обим радова на заштити, уређењу и
коришћењу пољопривредног земљишта, пред
рачун радова и учешће подстицајних средстава,
корисници подстицајних средстава, динамика
извођења радова и улагања средстава утврђени
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су програмом. Због обимности, програм није дат
у информатору. Можете га пронаћи на сајту Ми
нистарства пољопривреде, шумарства и водо
привреде или о свему добити информације путем
телефона Инфо-центра министарства.

Име и презиме носиоца
пољопривредног газдинства
Пребивалиште / седиште
БПГ
ЈМБГ / матични број

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ФИЛИЈАЛА _____________________

ЗАХТЕВ
ЗА ИСПЛАТУ РЕГРЕСА ЗА РЕПРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАТАРСКИХ И ПОВРТАРСКИХ КУЛТУРА У 2008. ГОДИНИ
Сагласно са одредбама Уредбе о условима и начину коришћења средстава за регресирање репроматеријала
за производњу ратарских и повртарских култура у 2008. години („Службени гласник РС”, број 29/08), подносим
захтев за исплату регреса по основу сопствене производње у 2008. години, и то :
Редни бр.

Шифра

Назив културе

ха

Површина под културом
ар

м2

УКУПНО:
Напомена: У табели која следи, подносилац захтева за површину мању од 10 ха и 10 ха, не испуњава редове
под бројевима 3 и 4.
Уз захтев прилажем:
Фискални Фактура
Редни
Износ
Врста репроматеријала
исечак
број
(ком.)
(динари)
(ком.)
1.
2.
3.
4.

дизел гориво
евродизел
минерално ђубриво
декларисано семе

Новчана средства по основу регреса пренесите на наменски рачун газдинства уписан у Регистар пољопривредних
газдинстава.
Изјављујем да сам пре попуњавања, Захтев прочитао и разумео и да су наведени подаци тачни.
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Захтев број:

Датум пријема:

Регрес исплаћен ______________ 2008.год.
динара:
Обрадио:

Контролисао:

__________________________________
(Потпис подносиоца захтева )
у ____________ , _________2008. године

ЗАХТЕВ
ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ГЕНЕТСКО УНАПРЕЂЕЊЕ
МЛЕЧНОГ ГОВЕДАРСТВА ЗА 2008. ГОДИНУ
*Образац попунити читко-штампаним словима
I Основни подаци

Име и презиме носиоца
пољопривредног газдинства
/Назив правног лица/
ЈМБГ / Матични број
Адреса
(Општина, место, улица и број)
Број телефона
Број регистрованог
пољопривредног
газдинства

II Обрачун подстицаја за генетско унапређење млечног говедарства

Ред. бр.

број грла

Износ подстицаја по грлу
(дин)

Износ обрачунатог подстицаја

1

2

4

5
Укупно:

III Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су приплодна грла за која се
подноси захтев за подстицајна средства за генетско унапређење млечног говедарства за 2008.
годину регистрована у сопственом запату и да се налазе под контролом селекцијске службе, и да
ће се користити за производњу на сопственом газдинству у 2008. години, те да није за исто до сад
остваривано право на подстицајна средства за генетско унапређење млечног говедарства за 2008.
годину.

Датум и место
______________________
		

Носилац пољопривредног газдинства
М.П.

__________________________________

ЗАХТЕВ
ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА
ЗА ТОВ ЈУНАДИ ЗА 2008. ГОДИНУ
*Образац попунити читко-штампаним словима и доставити га лично или путем поште Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26
I Основни подаци

Име и презиме носиоца
пољопривредног газдинства
/Назив правног лица/
ЈМБГ / Матични број
Адреса
(Општина, место, улица и број)
Број телефона
Број регистрованог
пољопривредног
газдинства

II Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да товно грло за које се подноси захтев
за подстицајна средства потиче из сопствене производње (или је купљено) и да је исто намењено за
производњу меса и да није за исто до сад остваривано право на подстицајна средства.

Датум и место
_______________________
		

Носилац пољопривредног газдинства
М.П.

__________________________________

III Обрачун подстицајних средстава за тов јунади

Ред.
бр.

Раса грла за које
се подноси захтев
за подстицај това

Идентификациони број
грла (ИД број животиње)

Датум и место
_______________________
		

Број
пасоша за
говеда

Датум
регистрације
грла на
газдинству
подносиоца
захтева

Износ регреса
по грлу (дин.)

Носилац пољопривредног газдинства
М.П

__________________________________

ЗАХТЕВ
ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ПОДРШКУ
НАБАВКЕ ОСНОВНОГ СТАДА У СТОЧАРСТВУ У 2008. ГОДИНИ
*Образац попунити читко-штампаним словима и доставити га лично или путем поште Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26
I Основни подаци

Име и презиме носиоца пољопривредног
газдинства
/Назив правног лица/
ЈМБГ / Матични број
Адреса
(Општина, место, улица и број)
Број телефона
Број регистрованог пољопривредног
газдинства

II Обрачун подстицаја за попуну основног стада

Ред. бр.

Врста и категорија грла

Број грла

Износ по грлу

Укупан износ

1

2

3

4

5

III Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да за приплодна грла за које се подноси
захтев за подстицајна средства за набавку основног стада за 2008. годину није до сада остваривано
право на подстицај, и да ће се користити за даљу репродукцију на сопственом газдинству у наредне
четири године (у говедарству и овчарству) односно три године у свињарству, односно у наредној
години у живинарству.
Датум и место
_______________________

Носилац пољопривредног газдинства
М.П

__________________________________

		
Прилози уз захтев:
1) копију легитимације пољопривредног газдинства;
2) рачун и отпремницу за купљену стоку, а за увежену стоку и јединствену царинску исправу.
3) уверење о пореклу и производним особинама квалитетне приплодне стоке (педигре), а за увежена
јата живине одговарајући документ о пореклу издат од надлежног органа земље извознице и потврду
о контроли јата у одгоју издату од стране овлашћене установе за селекцију и репродукцију стоке.

ЗАХТЕВ
ЗА РЕГРЕС ЗА КВАЛИТЕТНУ ПРИПЛОДНУ СТОКУ
ЗА ПЕРИОД ________ 2008. ГОДИНЕ
* Образац попунити читко-штампаним словима и доставити га лично или путем поште Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26.
I Основни подаци
Име и презиме носиоца пољопривредног
газдинства
/Назив правног лица/
ЈМБГ / Матични број
Адреса
(Општина, место, улица и број)
Број телефона
Број регистрованог пољопривредног
газдинства
Број наменског рачуна
Назив банке

II Обрачун регреса за квалитетна приплодна грла
Ред.
бр

Врста и категорија грла

Број грла

Износ регреса по грлу
(дин)

Износ обрачунатог
регреса (3 x 4)

1

2

3

4

5

Укупно:

III Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да квалитетно приплодно грло за које се
подноси захтев за регрес потиче из сопствене производње (или је купљено) и да ће се користити за
даљу репродукцију на сопственом газдинству у наредне четири године (у говедарству, овчарству и
козарству), односно три године у свињарству и да није за исто досад оствариван регрес.

Датум и место
_______________________
		

Подносилац захтева
М.П

__________________________________

ЗАХТЕВ
ЗА РЕГРЕС ЗА СЕЛЕКЦИОНИСАНЕ ПЧЕЛИЊЕ МАТИЦЕ ЗА 2008. ГОДИНУ
* Образац попунити читко-штампаним словима и доставити га лично или путем поште Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26.
I Основни подаци
Име и презиме носиоца пољопривредног
газдинства
/Назив правног лица/
ЈМБГ / Матични број
Адреса
(Општина, место, улица и број)
Број телефона
Број регистрованог пољопривредног
газдинства
Број наменског рачуна
Назив банке

II Обрачун регреса за квалитетна приплодна грла

м2

Селекционисане
пчелиње матице

Број селекционицаних
пчелињих матица

Износ регреса по
селекционисаној
пчелињој матици (дин)

Износ обрачунатог
регреса (3 x 4)

1

2

3

4

5

Укупно:

III Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да купљена пчелиња матица за коју
се подноси захтев за регрес потиче од селекционисаног материјала, да ће се користити за даљу
репродукцију на сопственом пчелињаку у наредне три године и да није за исту досад оствариван
регрес.

Датум и место
_______________________
		

Подносилац захтева
М.П

__________________________________

ЗАХТЕВ
за подстицајна средства за очување и одрживо коришћење генетичких
ресурса домаћих животиња за 2008. годину
Подаци о подносиоцу захтева
Име/назив подносиоца
захтева:
Адреса/Седиште:
Контакт телефон:
Е-маил:
Број регистрованог
пољопривредног газдинства
(РПГ):
Информације о банци
(само за правна лица):

Назив банке:
ПИБ:
Број рачуна:

Подаци о животињама
Назив расе:
Број животиња:

Датум:

Потпис:

___________________________

___________________________

6

5

4

3

2

1

ЗАХТЕВ

(ЈМБГ - јединствен матични број грађана)
(МБ - матични број за правна лица)

(БПГ - број пољопривредног газдинства)

БЕОГРАД
Немањина 22-26

Образац број 1.

Број катаст.
парцеле

датум подношења захтева

Катаст.
општина

УКУПНО:

Назив
потеса

Укупна
површина
парцеле
(hа)
Засађена
површина
(hа)

Бр. садница на
засађеној
површини
(ком)
Воћна
врста

Сорта /
клон /
подлога

у реду

Напомена

потпис подносиоца захтева

између
редова

Размак садње (m²)

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋА
ПОДИГНУТИХ У ЈЕСЕН 2007, ПРОЛЕЋЕ 2008. И ЗАСАДЕ ЈАГОДЕ У ЛЕТО 2008. ГОДИНЕ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ


Бр. телефона
Бр. мобилног телефона

Адреса

Име и презме, односно назив
подносиоца захтева

Јесења 07 /
Пролећна садња 08

Редни број

ЗАХТЕВ

Укупна
повр.
парцеле
(hа)
Засађена
површина
(hа)

Бр.
садница на
засађеној
површини
(ком)

УКУПНО:

Назив
потеса

датум подношења захтева

Катаст.
општина

Број
катаст.
парцеле

II – ПОДАЦИ О ПРОИЗВОДНИМ ЗАСАДИМА

Култура
(винова
лоза/
хмељ)

Ц (уколико
је црна
винска
сорта за
одређено
виногорје)

Сорта /
клон /
подлога

Јесења сад. 2007
Пролећна сад. 2008

БРОЈ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ГАЗДИНСТВА

АДРЕСА

JMБГ
МБ
БР. ТЕЛЕФОНА

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

I - ЛИЧНИ ПОДАЦИ

ПРИМЕДБЕ:

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА В.В. РЕГИСТРА:

БРОЈ ПРЕДМЕТА:

ДАТУМ ПРИЈЕМА:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Немањина 22-26,
11000 Београд
Образац бр. 1

у реду

Рејон /
подрејон /
виногорје

потпис подносиоца захтева

између
редова

Размак садње (m²)

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА СА НАСЛОНОМ
ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА ЗА 2008. ГОДИНУ

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ


Ред. бр.

ЗАХТЕВ
за подстицајна средства за очување и одрживо коришћење биљних
генетичких ресурса за храну и пољопривреду за 2008. годину
Назив мере за коју се подноси захтев:
Подаци о подносиоцу захтева
Име/Назив подносиоца захтева:
Електронска
пошта
(Е-маил адреса):
ЈМБГ одговорног
лица :

Регистарски број организације/
газдинства:
Телефон/факс:
Адреса/Седиште:
Одговорно лице за реализацију:
Време реализације:

Почетак:

дан/месец/година

Кратак опис мере:
Укупан износ неопходан за
реализацију:
Захтевани износ од Министарства:
Назив банке:

Информације о банци:

Завршетак:

дан/месец/година

Носилац рачуна:
Број рачуна
ПИБ:

Потпис одговорног лица за реализацију

Потпис подносиоца захтева
М.П.

___________________________________
		
2. Опис
2.а. Опис мере која је предмет
захтева (Полазне основе -опис
постојеће ситуације при чему
акценат треба ставити на оно
што желимо да урадимо):

2.б. Детаљан план за реализацију:
Циљеви
(јасно кроз посебне тачке
дефинисати све циљеве):
Очекивани резултат (јасно
кроз посебне тачке објаснити
шта је то што ће бити
резултат):
Активности са временским
роком извођења
(Дефинисати минималан
број извршиоца, уз обавезну
поделу одговорности и
вођства, као и опис посла
извршиоца):
Очекивани допринос мере
у решавању проблема и
резултати:

__________________________________

Б у џ ет

Јединица

Хонорар
одговорног лица за
реализацију

Хонорари
консултанти/
лица под угово
ром
Укупно
хонорари
(до 30% од
захтеваног
износа)
Опрема са
спецификацијом
(до 20% од
захтеваног
износа)

месец

човек/дана

-

Путни
трошкови са
спецификацијом

-

Потрошни
материјал са
спецификацијом

-

Трошкови
комуникације
(максимално
5.000 дин)

-

Остали трошко
ви (само за прав
на лица)

-

УКУПНО

Број јединица

Трошак по
јединици

Укупан
трошак

Затражено од
Министарства

Подршка из
других извора/сопствена
средства

ЗАХТЕВ
ЗА ИСПЛАТУ ПРЕМИЈЕ ЗА ДУВАН ТИПА БЕРЛЕЈ И ОРИЈЕНТАЛ ЗА 2008. ГОДИНУ
I Основни подаци

Име и презиме носиоца, члана
пољопривредног газдинства
Назив правног лица
Назив предузетника
ЈМБГ(Јединствени матични број грађана)
ПИБ (Порески идентификациони број)
Адреса
(Општина, место, улица и број)
Број телефона
Број регистрованог пољопривредног
газдинства

II Подаци о производњи
Ред.
бр
1

Типови дувана

БЕРЛЕЈ

ОРИЈЕНТАЛ

ВИРЏИНИЈА

2

3

4

5

1.

Површина засејаног дувана (ха, ар, м2)

2.

Катастарска општина

3.

Катастарска парцела

4.

Предато сувих листова I класе (кг)

5.

Предато сувих листова II класе (кг)

6.

Предато сувих листова III класе (кг)

7.

Предато сувих листова IV класе (кг)

8.

Предато сувих листова V класе (кг)

9.

Предато сувих листова VI класе (кг)

10.

Предато сувих листова VII класе (кг)
УКУПАН ПРИНОС:

Датум и место
______________________
		

Подносилац захтева
М.П.

__________________________________

ЗАХТЕВ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА
ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2008. ГОДИНИ
Име и парезиме (назив)
подносиоца захтева
Јединствени матични број
грађана (ЈМБГ), односно
порески идентификациони број
(ПИБ) подносиоца захтева
Адреса становања, односно
седиште подносиоца захтева

Број телефона и телефакса
Број пољопривредног газдинства
(БПГ) из легитимације
пољопривредног газдинства
Шифра претежне делатности

Врста производње за коју се
траже подстицајна сресдтва
Датум извршене прве стручне
контроле

Назив овлашћене организације
Висина траженог износа
подстицајних средстава у
динарима
Назив пословне банке

Адреса пословне банке

Број наменског рачуна
подносиоца захтева

Датум и место

Потпис подносиоца захтева

______________________

__________________________________

О Б РА З А Ц З А Х Т Е В А З А Ф И З И Ч К А Л И Ц А
РАСПОДЕЛА И КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈА СЕЛА КРОЗ НАБАВКУ НОВЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ИСКОПАВАЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ
НАВОДЊАВАЊА У 2008. ГОДИНИ
Подаци о подносиоцу захтева (за физичка лица)
Име и презиме
(физичко лице - носилац
пољопривредног газдинства)
ЈМБГ
Улица и број
Поштански број и назив места
Општина
Телефон (кућни / мобилни)
Број регистрације пољопривредног
газдинства

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања обрасца
исти пажљиво прочитао и разумео, као и да су сви наведени подаци тачни.
Потпис подносиоца захтева
____________________________________

Напомена: Подношење документације је прописано до 15. октобра 2008. године на адресу
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26
путем поште или предајом на истој адреси на шалтеру Писарнице Управе за заједничке послове
републичких органа сваког радног дана у времену 8,30 – 16,00 часова.
Подаци о поднетом захтеву
Потребна документација за подношење захтева:
1. читко попуњен захтев са обавезним потписом подносиоца захтева,
2. рачун за купљену пољопривредну опрему и механизацију и ископавање бунара у функцији
наводњавања, издати од 01.01.2008. године (НАПОМЕНА: подноси се оригинални примерак
рачуна или фотокопија која је оверена; рачун мора да гласи на подносиоца захтева и мора
да садржи све податке у складу са важећим прописима из ове области);
3. отпремница за купљену пољопривредну опрему и механизацију за коју је по важећим прописима
утврђена обавеза издавања отпремнице;
4. копија гарантног листа за опрему за за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања
гарантног листа;

ЗАХТЕВ ПОДНОСИМ ЗА СЛЕДЕЋУ ВРСТУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ/ИСКОПАВАЊЕ БУНАРА
(у приложене табеле унети податке са рачуна)

1. Набавка пољопривредне опреме и ископавање бунара ради смањења ризика у пољопривредној
производњи

Врста опреме и механизације

Износ
цене (сва
остала
подручја)

%

Проценат
од износа
цене (сва
остала
подручја)

Износ цене
(маргинална
подручја)

%

1.1. Опрема за наводњавање
(системи за наводњавање «кап по
кап», тифони, прскалице, пумпе и
црева)

50

50

1.2. Противградне мреже

30

40

1.3. Прикључне машине (пнеуматске
сејалице, садилице, вадилице)

15

20

1.4. Опрема за заштиту биља
(атомизери, прскалице)

15

20

40.000

50.000

1.5. Ископавање бунара у функцији
наводњавања

Проценат од
износа цене
(маргинална
подручја)

2. Набавка опреме за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припреме
сточне хране

Врста опреме и механизације

Износ
цене (сва
остала
подручја)

%

Проценат
од износа Износ цене
цене (сва (маргинална
остала
подручја)
подручја)

%

2.1. Балирке

20

30

2.2. Музилице

20

30

2.3. Лактофризи (капацитета 1002000 l)

20

25

2.4. Хранилице и појилице

20

30

Проценат од
износа цене
(маргинална
подручја)

3. Набавка опреме за прераду и унапређење продаје пољопривредних производа

Врста опреме и механизације

Износ
цене (сва
остала
подручја)

3.1.Мини сушаре за воће, поврће, печурке,
дуван, ароматично и лековито биље
3.2. Уређаји за производњу ракија
(млинови и пасирке за воће, судови за
ферментацију, судови за одлежавање и
сазревање ракије, казани за дестилацију,
уређаји за прање, пуњење и етикетирање
боца)
3.3.Уређаји за винарску производњу
(уређаји за муљање грожђа, пресовање
кљука, винифактори, уређаји за транспорт
кљука, шире и вина, филтери, судови за
дозревање и складиштење шире и вина,
бурићи за барикирање, уређаји за прање,
пуњење и етикетирање боца)

Проценат
од
Износ цене
износа
цене (сва (маргинална
подручја)
остала
подручја)

%

%

15

20

15

20

15

20

Проценат од
износа цене
(маргинална
подручја)

4. Набавка опреме за повртарску, ратарску и хортикултурну производњу

Проценат
од износа Износ цене
% цене (сва (маргинална
остала
подручја)
подручја)

%

4.1.Пластеник (алуминијумска конструкција,
материјал за изолацију, фолије).

15

20

4.2.Стакленик (конструкција, окна за
стакленике).

15

20

4.3. Опрема за вентилацију, хлађење, грејање и
влажење за пластенике/стакленике

15

20

4.4. Малч фолија, фолија за градњу микро
тунела, агротекстил

15

20

4.5 Мерни инструменти за CO2, температуру и
влагу, рН метар за пластенике/стакленике

15

20

Врста опреме и механизације

Износ
цене (сва
остала
подручја)

Проценат од
износа цене
(маргинална
подручја)

5. Набавка опреме за производњу, прераду и складиштење меда

Врста опреме и механизације

Износ
цене (сва
остала
подручја)

%

Проценат
од износа Износ цене
цене (сва (маргинална
остала
подручја) подручја)

%

5.1. Кошнице

15

20

5.2. Пчеларска опрема:
Прохромске канте за мед капацитета 50-100 kg
Прохромски прихватни суд

10

15

дупликатор са мешачем и пумпом капацитета
500-1000 kg
Прохромске центрифуге за мед на електрични
погон
Електрични прохромски отклапач саћа

10

15

Проценат од
износа цене
(маргинална
подручја)

