
На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике 

Србије за 2010. годину („Службени гласник РС”, број 107/09) и члана 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 

65/08), 

 

 Влада доноси 

 

У Р Е Д Б У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА О РАСПОДЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  ЗА ОЧУВАЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

Уредба је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 15/10 

 

Члан 1. 

Овом уредбом утврђује се Програм о расподели и коришћењу 

подстицајних средстава за очување и одрживо коришћење генетичких ресурса 

домаћих животиња за 2010. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен 

саставни део. 

 
Члан 2. 

Мере за очување и одрживо коришћење генетичких ресурса 

домаћих животиња за следеће расе, односно сојеве: подолско говече, буша, 

домаћи биво, домаћи-брдски коњ, нониус, балкански магарац, мангулица (црни, 

бели и црвени сој), моравка, ресавка, праменка (пиротска, кривовирска, бардока, 

липска, влашко виторога и каракачанска), чоканска цигаја, балканска коза, 

живина-капорка, банатски голошијан и сврљишка кокош утврђене су програмом 

из члана 1. ове уредбе. 

 

Члан 3. 

Право на коришћење подстицајних средстава за очување и 

одрживо коришћење генетичких ресурса домаћих животиња (у даљем тексту: 

подстицајна средства) имају:  

1) физичкo лице-носилац породичног пољопривредног 

газдинства; 

2) правно лице уписано у Регистар привредних друштава које је 

према подацима из финансијског извештаја за 2009. годину разврстано у мало 

правно лице у складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Службени 

гласник РС”, бр. 46/06 и 111/09); 

3) научноистраживачке организације. 

Корисници средстава из става 1. овог члана имају право на 

коришћење подстицајних средстава под условом да су:  

1) уписани у Регистар  пољопривредних  газдинстава (у  даљем 

тексту: Регистар)  и налазе се у активном статусу; 

2) пријавили врсту и бројно стање сточног фонда у складу са 

Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних 

газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и прилога, 

документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и 
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условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник 

РС”, број 111/09- у даљем тексту: Правилник); 

3) власници грла за која подносе захтев за подстицајна средства. 

Члан 4. 

 Корисници средстава остварују право на коришћење подстицајних 

средстава једном у току године, по грлу, односно јединки, ако држе одређени 

број грла, односно јединки одређене врсте и расе животиња, и то најмање: 

 1) пет женских приплодних грла за подолско говече; 

 2) једног бика подолског говечета ако има најмање пет женских 

приплодних грла подолског говечета по једном бику; 

 3) пет женских приплодних грла за бушу; 

 4) једног бика буше ако има најмање пет женских приплодних 

грла буше по једном бику; 

 5) три приплодна женска грла домаћег бивола; 

 6) једног приплодног мужјака домаћег бивола ако има најмање 

пет приплодних женских грла домаћег бивола по једном приплодном мужјаку;  

 7) 10 приплодних женских грла балканског магарца;  

 8) једног мужјака балканског магарца ако има најмање 10 

приплодних женских грла балканског магарца по једном приплодном мужјаку; 

 9) 20 крмача мангулице;  

 10) једног нераста мангулице ако има најмање 25 женки 

мангулице по једном мужјаку;   

 11) пет крмача моравке;  

 12) једног нераста моравке ако има најмање 25 крмача моравке по 

једном мужјаку; 

 13) једну крмачу ресавке; 

 14) једног нераста ресавке ако има најмање 10 крмача ресавке по 

једном нерасту;   

 15) 20 приплодних оваца праменке (пиротска, каракачанска, 

кривовирска, бардока, липска, влашко виторога), односно чоканске цигаје;  

 16) једног овна ако има најмање 25 приплодних оваца праменке, 

односно чоканске цигаје по једном овну; 

 17) 20 приплодних женских грла балканске козе;  

 18) једног јарца балканске козе ако има најмање 25 приплодних 

женских грла балканске козе по једном јарцу; 

 19) 50 приплодних женских јединки  за живину;  

 20) за једног петла ако има најмање 10 кокошака у јату по једном 

петлу; 

 21) једно грло нониуса или домаћег брдског коња, али не више од 

три мушка грла по једном држаоцу. 

 

Члан 5. 

 Захтев за коришћење подстицајних средстава се подноси 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде -  Управи за аграрна 

плаћања од 1. априла 2010. године до 30. маја  2010. године, на Обрасцу - Захтев 

за подстицајна средства за очување и одрживо коришћење генетичких ресурса 

домаћих животиња за 2010. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен 

саставни део. 
Захтев из става 1. овог члана доставља се препорученом поштом, 

у затвореној коверти, на следећу адресу: Министарство пољопривреде, 
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шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, 15000 Шабац, ул. 

Хајдук Вељкова 4-6, са назнаком: „Захтев за коришћење подстицајних средстава 

за за очување и одрживо коришћење  генетичких ресурса домаћих животиња у 

2010. години”. 
 Уз захтев из става 1. овог члана подноси се: 

1) записник о одржаној смотри оверен од стране основне, 

регионалне и главне одгајивачке организације; 

2) фотокопија пасоша за говеда за која се подноси захтев; 

3) копија извода из Регистра привредних субјеката, копија 

обавештења о разврставању у мало правно лице које је  достављено Агенцији за 

привредне регистре уз финансијски извештај и уверење о измиреним пореским 

обавезама за 2009. годину - за лица из члана 3. став 1. тачка 2) ове уредбе. 

 

Члан 6. 

Исплата подстицајних средстава извршиће се по обављеном 

надзору инспектора надлежног за послове пољопривреде. 

 

Члан 7. 

Подстицајна средства исплаћују се по редоследу подношења 

захтева, до износа финансијских средстава утврђеног посебним актом Владе. 

 

Члан 8. 

У случају достављања нетачних података приликом подношења 

захтева из члана 5. ове уредбе, корисник средстава губи статус активног 

пољопривредног газдинства и стиче статус пасивног пољопривредног 

газдинства у складу са Правилником, уз обавезу враћања примљеног износа 

подстицајних средстава за који се обрачунава законска затезна камата. 

 

Члан 9. 

Спровођење ове уредбе надзире Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде. 

 

Члан 10. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

05 Број: 

У Београду, 11. марта  2010. године 
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ПРОГРАМ 

О РАСПОДЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  ЗА 

ОЧУВАЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА 

ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

I 

 

У 2010. години спроводе се мере за очување и одрживо 

коришћење генетичких ресурса домаћих животиња, и то за следеће аутохтоне 

расе и сојеве: 

1) подолско говече (краве и мушка приплодна грла) - највише 150 

грла; 

2) буша (краве и мушка приплодна грла) - највише 150 грла; 

3) домаћи биво (краве и мушка приплодна грла) - највише 50 грла; 

4) домаћи - брдски коњ (женска грла старија од  18 месеци и 

мушка приплодна грла старија од 24 месеци) -  највише 50 грла; 

5) нониус (женска грла старија од 18 месеци и мушка приплодна 

грла старија од 24 месеци) - највише 50 грла; 

6) балкански магарац (женска грла старија од 18 месеци и мушка 

приплодна грла старија од 24 месеци) - највише 50 грла; 

7) мангулица (крмаче и мушка приплодна грла) - највише 150 

грла; 

8) моравка (крмаче и мушка приплодна грла) - навише 50 грла; 

9) ресавка (крмаче и мушка приплодна грла) - највише 30 грла; 

10) праменка (пиротска, кривовирска, бардока, липска, влашко 

виторога, каракачанска) и чоканска цигаја (приплодна женска грла и мушка 

приплодна грла) - највише 1000 грла; 

11) балканска коза (приплодна женска грла и мушка приплодна 

грла) - највише 150 грла; 

12) капорка, банатски голошијан и сврљишка кокош (кокице и 

петлови - највише 500 јединки. 

 
II 

 

Мере за очување и одрживо коришћење генетичких ресурса 

домаћих животиња спроводе се у висини износа утврђеног у табели по грлу, 

односно јединки аутохтоних раса и сојева:  

 

Редни 

број 
Врсте аутохтоних раса и сојева 

Износ по грлу, 

односно јединки 

у динарима 

1. подолско говече 35.000,00 

2. буша 20.000,00 

3. домаћи биво 9.000,00 

4. домаћи брдски коњ 20.000,00 

5. нониус 20.000,00 

6. балкански магарац 3.500,00 
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7. мангулица (црни, бели и црвени сој) 4.000,00 

8. моравка 8.000,00 

9. ресавка 10.000,00 

10. 

праменка (пиротска, кривовирска, бардока, 

липска, влашко виторога и каракачанска) и 

чоканска цигаја 

2.400,00 

11. балканска коза 2.000,00 

12. 
живина- капорка, банатски голошијан 

и сврљишка кокош 
250,00 

УКУПНО: 15.000.000,00 
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Образац 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТАВА  ЗА ОЧУВАЊЕ И ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ  ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

 ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

*Образац попунити читко-штампаним словима 

 

 

 

I. Основни подаци 

 

Име и презиме, односно назив носиоца 

пољопривредног газдинства 
 

ЈМБГ / Матични број и ПИБ (за правна 

лица и научно-истраживачке 

организације) 

 

Адреса (Општина, место, улица и број)  

Број телефона  

Број регистрованог пољопривредног 

газдинства 
 

Број наменског рачуна  

Назив банке  

 

II.  Обрачун подстицајних средстава генетичких ресурса 

 

Ред. 

бр. 

Врста и категорија грла 

и сојева 
Број грла 

Износ подстицаја 

по грлу (дин) 

Износ 

обрачунатог 

подстицаја 
     
     

     
     

     
Укупно:  
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III . Изјава одговорног лица 

 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су 

грла за која се подноси захтев за подстицајна средства за очување и одрживо 

коришћење генетичких ресурса домаћих животиња за 2010. годину 

регистрована у сопственом запату, да се налазе под контролом селекцијске 

службе и да ће се користити за производњу на сопственом газдинству у 2010. 

години, те да није за иста до сада остваривано право на подстицајна средства за 

очување и одрживо коришћење генетичких ресурса домаћих животиња за 2010. 

годину. 

 

 

 

 

 

   

Место и датум:  Подносилац захтева: 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

 

 I. ПРАВНИ ОСНОВ 

 

 Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у члану 13. 

Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 

41/09), члану 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину („Службени 

гласник РС”, број 107/09) и члану 42. став 1. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08).  

 

 

 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

 Разлози за доношење ове уредбе огледају се у потреби да се 

подстицајним средствима компензују лоше производне особине аутохтоних 

врста домаћих животиња и на тај начин да се обезбеде услови за одрживо 

коришћење и унапређење начина чувања генетичких ресурса домаћих 

животиња. 

 Подстицајана средства из ове уредбе додељују се да би се очувао 

животињски генетски потенцијал, односно очувале аутохтоне расе домаћих 

животиња и обезбедили квалитетнији услови за гајење ових животињских врста. 

На тај начин омогућиће се повећање броја грла аутохтоних раса домаћих 

животиња и њихов одрживи развој и коришћење. 

 Потреба за очувањем генетичких ресурса домаћих животиња 

потврђена је препозната и на међународном плану усвајањем Конвенције о 

биолошкој разноврсности коју је потписало више од 179 држава. Наведена 

конвенција ратификована је и  од стране наше земље чиме је постала 

обавезујућа. На основу наведеног предвиђено је да свака страна уговорница у 

складу са њеним специфичним условима и способностима треба да утврди 

између осталог програме за очување и одрживо коришћење биодиверзитета и у 

мери у којој је то могуће интегрише очување и одрживо коришћење 

биодиверзитета у релевантне секторске и надсекторске  планове, програме и 

политике. 

 

 

 III. САДРЖИНА УРЕДБЕ 

 

Овом уредбом утврђује се Програм о расподели и коришћењу 

подстицајних средстава за очување и одрживо коришћење генетичких ресурса 

домаћих животиња за 2010. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен 

саставни део. 

Чланом 2. Уредбе прописано је да су мере за очување и одрживо 

коришћење генетичких ресурса домаћих животиња за следеће расе, односно 

сојеве: подолско говече, буша, домаћи биво, домаћи-брдски коњ, нониус, 

балкански магарац, мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка, ресавка, 
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праменка (пиротска, кривовирска, бардока, липска, влашко виторога и 

каракачанска), чоканска цигаја, балканска коза, живина-капорка, банатски 

голошијан и сврљишка кокош, утврђене Програмом о расподели и коришћењу 

подстицајних сресдстава за очување и одрживо коришћење генетичких ресурса 

домаћих животиња за 2010. годину. 

Чланом 3. Уредбе прописано је да право на коришћење 

подстицајних средстава очување и одрживо коришћење генетичких ресурса 

домаћих животиња имају:  

1) физичкo лице-носилац породичног пољопривредног 

газдинства; 

2) правно лице уписано у Регистар привредних друштава које је 

према подацима из финансијског извештаја из 2009. године разврстано у мало 

предузеће у складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник 

РС”, бр. 46/06 и 111/09); 

3) научноистраживачке организације. 

Физичка лица, правна лица и научноистраживачке организације (у 

даљем тексту: корисници средстава) имају право на коришћење подстицајних 

средстава под условом да су:  

1) уписани у Регистар  пољопривредних  газдинстава (у  даљем 

тексту: Регистар)  и налазе се у активном статусу; 

2) пријавили врсту и бројно стање сточног фонда у складу са 

Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних 

газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и прилога, 

документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и 

условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник 

РС”, број 111/09- у даљем тексту: Правилник); 

3) власници грла за која подносе захтев за подстицајна средства. 

  

 Чланом 4. Уредбе прописано је да корисници средстава остварују 

право на коришћење подстицајних средстава једном у току године, по грлу, 

односно јединки ако држе одређени број грла односно јединки одређене врсте и 

расе животиња, и то најмање: 

 1) пет женских приплодних грла за подолско говече; 

 2) једног бика подолског говечета ако има најмање пет женских 

приплодних грла подолског говечета по једном бику; 

 3) пет женских приплодних грла за бушу; 

 4) једног бика буше ако има најмање пет женских приплодних 

грла буше по једном бику; 

 5) три приплодна женска грла домаћег бивола; 

 6) једног приплодног мужјака домаћег бивола ако има најмање 

пет приплодних женских грла домаћег бивола по једном приплодном мужјаку;  

 7) 10 приплодних женских грла балканског магарца;  

 8) једног мужјака балканског магарца ако има најмање 10 

приплодних женских грла балканског магарца по једном приплодном мужјаку; 

 9) 20 крмача мангулице;  

 10) једног нераста мангулице ако има најмање 25 женки 

мангулице по једном мужјаку;   

 11) пет крмаче моравке;  

 12) једног нераста моравке ако има најмање 25 крмача моравке по 

једном мужјаку; 
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 13) једну крмачу ресавке; 

 14) једног нераста ресавке ако има најмање 10 крмача ресавке по 

једном нерасту;   

 15) 20 приплодних оваца праменке (пиротска, каракачанска, 

кривовирска, бардока, липска, влашко виторога), односно чоканске цигаје;  

 16) једног овна ако има најмање 25 приплодних оваца праменке, 

односно чоканске цигаје по једном овну; 

 17) 20 приплодних женских грла балканске козе;  

 18) једног јарца балканске козе ако има најмање 25 приплодних 

женских грла балканске козе по једном јарцу; 

 19) 50 приплодних женских јединки  за живину;  

 20) за једног петла ако има најмање 10 кокошака у јату по једном 

петлу; 

 21) једно грло нониуса или домаћег брдског коња, али не више од 

три мушка грла по једном држаоцу. 

 Чланом 5. Уредбе прописано је да се захтев за коришћење 

подстицајних средстава подноси Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде -  Управи за аграрна плаћања од 1. априла 2010. године до 30. маја  

2010. године, на Обрасцу - Захтев за подстицајна средства за очување и одрживо 

коришћење генетичких ресурса домаћих животиња за 2010. годину, који је 

одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. 
Захтев за коришћење подстицајних средстава доставља се 

препорученом поштом, у затвореној коверти, на следећу адресу: Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, 15000 

Шабац, ул. Хајдук Вељкова 4-6, са назнаком: „Захтев за коришћење 

подстицајних средстава за за очување и одрживо коришћење  генетичких 

ресурса домаћих животиња у 2010. години”. 
 Уз захтев за коришћење подстицајних средстава подноси се: 

1) записник о одржаној смотри оверен од стране основне, 

регионалне и главне одгајивачке организације; 

2) фотокопија пасоша за говеда за која се подноси захтев. 

3) за лица из става 1. тачка 2) овог члана и следећа документација: 

копија извода из Регистра привредних субјеката; копија обавештења о 

разврставању у мало предузеће које је  достављено Агенцији за привредне 

регистре уз финансијски извештај и уверење о измиреним пореским обавезама 

за 2009. годину. 

Чланом 6. Уредбе прописано је да ће се исплата подстицајних 

средстава извршити по обављеном надзору инспектора надлежног за послове 

пољопривреде. 

Чланом 7. Уредбе прописано је да се подстицајна средства 

исплаћују по редоследу подношења захтева, до износа финансијских средстава 

утврђеног посебним актом Владе. 

Чланом 8. Уредбе прописано је да у случају достављања нетачних 

података приликом подношења захтева за коришћење подстицајних средстава, 

корисник средстава губи статус активног пољопривредног газдинства и стиче 

статус пасивног пољопривредног газдинства у складу са Правилником, уз 

обавезу враћања примљеног износа подстицајних средстава за који се 

обрачунава законска затезна камата. 

Чланом 9. Уредбе прописано је да спровођење ове уредбе надзире 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
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 IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

  За спровођење ове уредбе финансијска средства обезбеђена су 

Законом о буџету Републике Србије за 2010. годину („Службени гласник РС”, 

број 107/09), у оквиру Раздела 16 - Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Глава 16.7 - Управа за аграрна плаћања, Функција 420 - 

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Економска класификација 451 - 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у укупном  

износу од 15.405.357.000 динара, од чега 15.000.000 динара за подршку очувању 

генетичких ресурса домаћих животиња. 

  

 

 V.  СТУПАЊЕ НА СНАГУ УРЕДБЕ 

 

  Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику  Републике Србије”. 
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