
 

  

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), 

 

 

Министар пољопривреде и изаштите животне средине, доноси 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА 

ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КВАЛИТЕТНА 

 ПРИПЛОДНА ГРЛА 

(Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 111/15 од 29. децембра 2015. године) 

 

Члан 1.  

У Правилнику о условима и начину остваривања права на подстицаје 

у сточарству за квалитетна приплодна грла („Службени гласник РС”, број 

46/15), у члану 2. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

 „1) две квалитетне приплодне млечне краве, а највише 300 

квалитетних приплодних млечних крава;”. 

 

Члан 2. 

Члан 3. мења се и гласи: 

 

„Члан 3. 

Захтев за остваривање права на подстицаје за квалитетна приплодна 

грла подноси се за сваку календарску годину Министарству пољопривреде и 

заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: 

Управа), и то: 

1) од 1. 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 у току календарске године. 

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. 
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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, регионалне и главне одгајивачке организације.” 

 

 

Члан 3.                                         

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. 

године, осим одредбе члана 1. овог правилника која се примењује од 1. марта 

2016. године. 

 

 

 

 

Број: 110-00-319/2015-09 

У Београду,  28. децембар 2015. године               

  

   

                                                                                        М И Н И С Т А Р 

                     

     проф. др Снежана Богосављевић Бошковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


