
 

  

На основу члана 18. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

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

 

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси 

 

П Р А В И Л Н И К   

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ  ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 

ОСНОВНЕ  ПОДСТИЦАЈЕ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ОБРАСЦУ 

 ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ТИХ ПОДСТИЦАЈА 
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 9/16 од 5. фебруара 2016. године) 

 

Члaн 1.  

 У Правилнику о начину остваривања права на основне  подстицаје 

у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја 

(„Службени гласник РС”, број 29/13), у члану 2. став 1. речи: „и привреде” 

бришу се. 

 Став 2. мења се и гласи: 

„Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. марта 

до 30. априла текуће године, на Обрасцу - Захтев за остваривање права на 

основне подстицаје у биљној производњи у __________ години, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.” 

 

Члaн 2.  

 У члану 3. став 2. речи: „Правилника о упису у Регистар 

пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за 

пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, број 

17/13)”, замењују се речима: „правилника којим се уређује упис у Регистар 

пољопривредних газдинстава и обнова регистрације”. 

 

Члан 3. 

 Образац - Захтев за остваривање права на основне подстицаје у 

биљној производњи у __________ години, који је одштампан уз Правилник о 

начину остваривања права на основне  подстицаје у биљној производњи и 

обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја („Службени гласник РС”, број 

29/13) и чини његов саставни део, замењује се новим Обрасцем - Захтев за 

остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у __________ 

години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 4. 

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу наредног дaнa oбjaвљивaњa у 

„Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”. 

 

Број: 011-00-00097/2016-09 

У Београду, 1. фебруара 2016. године              

 

                                                                                       М И Н И С Т А Р 

                     

     проф. др Снежана Богосављевић Бошковић 



 Образац  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор, филијала_______________________ 

 

 

ЗАХТЕВ 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСНОВНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У БИЉНОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ 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 биљној производњи, и то за: 

 
 

Шифра културе из 

Регистра 

пољопривредних 

газдинстава 

Назив засејане/засађене културе 

Површина 
под културом 

ha а m² 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Укупно за све културе :х     

  

 

Под пуном прекршајном и кривичном одговорношћу изјављујем да су подаци наведени 

у овом захтеву тачни.  

 

  

У ________________________, _______________ 

                           (место и датум) 

__________________________________________ 

       (Потпис подносиоца захтева и печат) 

 

 

4827016.0127.3

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

Захтев број: Датум пријема: 

 

Подстицај исплаћен:                               

Обрадио: Контролисао: 

 







 


