
Образац број 1 

 
На основу члана 5. Правилника о коришћењу подстицаја за 

органску производњу („Службени гласник РС”, број 52/14), подносим 

 
ЗАХТЕВ ЗА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО ПРОИЗВЕДЕНО МЕТОДОМ 

ОРГАНСКЕ  
ПРОИЗВОДЊЕ ЗА ____ КВАРТАЛ У ______ГОДИНИ 

 
*Образац попунити читко-штампаним словима  

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
 
Име и презиме носиоца 
пољопривредног газдинства / 
Пословно име правног лица / 
Пословно име предузетника 
 
ЈМБГ / Матични број 
 
Адреса (општина, место, улица и број) 
/ Седиште правног лица/предузетника  
Број телефона 
 
Број пољопривредног 
газдинства (БПГ)  
Индентификациони број газдинства 
са животињама (HID) из Централне 
базе 
 
Назив овлашћене контролне 
организације са којом произвођач има 
закључен уговор о вршењу контроле 
и сертификације у органској 
производњи  
Број и датум уговора са овлашћеном 
контролном организацијом 
 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наведена количина 
млека произведена методом органске производње произведена на сопственом газдинству од 
грла која су регистрована у сопственом запату и да је иста испоручена именованом правном 
лицу или предузетнику, те да за исту није у овом кварталу остваривано право на премију за 
млеко за ________ годину. 

 
У прилогу захтева:  
- Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека (Прилог 1). 

 
 

Датум и место Физичко лице подносилац захтева 
 _____________________________ 
_______________________  

Назив правног лица – подносилац захтева 
____________________________________ 

 Потпис одговорног лица 
М.П. _____________________ 



Прилог 1 
 
 
 

ИЗЈАВА ПРАВНОГ ЛИЦА ОДНОСНО 
ПРЕДУЗЕТНИКА  

О КОЛИЧИНИ ПРИМЉЕНОГ МЛЕКА ПРОИЗВЕДЕНОГ МЕТОДОМ 
ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

 
 
 
 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наведена 

 

количина  млека  произведеног  методом  органске  производње  из  захтева  за 
 
премију за млеко за _____ квартал у ___________ 
 
 
години, примљена у _________________________________________ у количини 

(назив правног лица односно предузетника) 

 
од ________ литара, од стране __________________________________________, 

(испоручиоца млека) 

 
са бројем пољопривредног газдинства 
 
 
 
од ____________ музних грла. 

(укупан број) 
 
 
 
 

Датум и место  Потпис одговорног лица 
 

____________________ 
М.П. 

___________________________   
 

 

 

Физичко лице подносилац захтева 

_______________________________ 

 
Назив правног лица - подносилац захтева 

___________________________________ 

 

Потпис одговорног лица 

_____________________ М.П. 



 
Образац број 2 

 
ЗАХТЕВ ЗА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО ПРОИЗВЕДЕНО МЕТОДОМ 

ОРГАНСКЕ  
ПРОИЗВОДЊЕ ЗА _____ КВАРТАЛ У ______ ГОДИНИ 

 

 

*Образац попунити читко-штампаним словима 

 

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
 
 
Назив подносиоца захтева/ Пословно име 
правног лица / Пословно име предузетника 

 
Адреса (општина, место, улица и број) 
/ Седиште правног лица/предузетника 

 
Име, презиме и број телефона особе 
за контакт 

 
Е-маил адреса 

 
Матични број 

 
ПИБ 

 
Назив овлашћене контролне организације 
са којом произвођач има закључен уговор 
о вршењу контроле и сертификације у 
органској производњи  
Број и датум уговора са овлашћеном 
контролном организацијом 

 
У прилогу захтева: 

- Списак испоручилаца млека за ____ квартал ______ године (Прилог 2)   
- Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног 

млека произведеног методом органске производње (Прилог 3).  

 
На основу члана 5. Правилника о коришћењу подстицаја за органску 

производњу („Службени гласник РС”, број 52/14), подносим Захтев за исплату 
премије за млеко произведено методом органске производње у износу од  
_______ динара за произведено и испоручено млеко, у количини од ____ литара, 
од стране ____________ испоручиоца млека, од ____________ музних грла.  

(укупан број)  (укупан број) 
 

Место и датум:  Потпис одговорног лица 
 

____________________ 
М.П. 

___________________________   
 



Прилог 2 
 

СПИСАК ИСПОРУЧИЛАЦА МЛЕКА ПРОИЗВЕДЕНОГ МЕТОДОМ 
ОРГАНСКЕ  

ПРОИЗВОДЊЕ ЗА ________ КВАРТАЛ _______ ГОДИНЕ 

 
 Назив правног                

Предата   
 

 лица, Пребивалиште,               Укупна Потпис  

Ред.             Број музних количина  

предузетника, општина, Број пољопривредног  газдинства вредност корисника  

бр. грла премираног  

име и презиме улица и  број             
премије премије  

               млека  

 
физичког лица                  

 

                   
 

1 2 3 4      5  6 7 8 
 

               краве     
 

                     

1.               овце     
 

               козе     
 

                     

               краве     
 

                     

2.               овце     
 

               козе     
 

                     

               краве     
 

                     

3.               овце     
 

               козе     
 

                     

               краве     
 

                     

4.               овце     
 

               козе     
 

                     

               краве     
 

                     

5.               овце     
 

               козе     
 

                     

               краве     
 

                     

6.               овце     
 

               козе     
 

                     

               краве     
 

                     

7.               овце     
 

               козе     
 

                     

               краве     
 

8. 
                    

              овце     
 

                     

               козе     
 

                     

               краве     
 

9.               овце     
 

                     

               козе     
 

                     

               краве     
 

10.                     

              овце     
 

                   
 

                     

               козе     
 

                     

               краве     
 

  

У  К  У  П Н  О: 
      

  овце     
 

               козе     
 

 

НАПОМЕНА: 

 
Подаци у колонама од 2. до 7. не могу се уносити руком. После уноса последњег 

корисника премије завршити списак косом цртом. Написати укупан број произвођача. У ред 
УКУПНО унети збир вредности за колону 5, 6 и 7 појединачно за сваку страну. Податке у 
колони 2 сортирати по азбучном реду. 

 

 

Место и датум: М.П. Потпис подносиоца захтева 

__________________________  ________________________________ 



Прилог 3 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПРАВНОГ ЛИЦА ОДНОСНО 
ПРЕДУЗЕТНИКА О КОЛИЧИНИ 

ПРИМЉЕНОГ МЛЕКА ПРОИЗВЕДЕНОГ 
МЕТОДОМ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

 
 
 
 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наведена 

 

количина  млека  произведеног  методом  органске  производње  из  захтева  за 
 
премију за млеко за _____ квартал у ____________ 
 
 
години, примљена у ___________________________________________________ 

(назив правног лица односно предузетника) 

 
у количини од __________ литара, од стране __________ испоручиоца млека, од 

(укупан број) 

 
__________ музних грла. 
(укупан број) 
 
 
 

Место и датум:  Потпис одговорног лица 
 

____________________ 
М.П. 

___________________________   
 



Образац број 4 
 
 
 

Назив и седиште (место, улица и број) правног лица или предузетника /име, презиме и 
пребивалиште (место, улица и број) носиоца породичног пољопривредног газдинства 

 
БПГ 
МБ/ЈМБГ 

 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЗА ТРЕЗОР  
ФИЛИЈАЛА____________________  
Експозитура  __________________ 

 
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ГОРИВО ЗА ОРГАНСКУ  

ПРОИЗВОДЊУ У ______ ГОДИНИ 
 

Подносим захтев за остваривање права на регрес за купљено:   

-   евро дизел _________ литара, односно дизел гориво гасно уље 0,1  литара, што 

укупно износи  ___________ литара горива, укупне вредности ___________ 

динара.     

_____________________________________________________________________  
Назив контролне организације са којом произвођач има закључен уговор о 

вршењу контроле и сертификације у органској производњи  
_______________________________________________________________________  

Број и датум уговора са овлашћеном контролном организацијом 
 

Прилог: фискални исечци за гориво комада. 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам купљено 
гориво за које подносим захтев за регресирање употребио за производњу на сопственом 
пољопривредном газдинству за радове у пољопривреди. 

 
 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 
У ______________________________ 

 

Захтев број: Датум пријема: 
 

  (место и датум) 
 

   
 

Захтев примио: Време пријема:  
 

  __________________________________ 
 

  (Потпис подносиоца захтева, односно одговорног лица  

Обрадио: Контролисао:  

у правном лицу и печат)  

  
 

   
 



 
Образац број 5 

 

 
(Назив и седиште (место, улица и број) правног лица или предузетника /име, презиме и пребивалиште (место, 

улица и број) носиоца породичног пољопривредног газдинства) 
 

БПГ 
МБ/ЈМБГ 

 
 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЗА 
ТРЕЗОР ФИЛИЈАЛА____________________  
Експозитура__________________ 

 
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ЂУБРИВО ЗА ОРГАНСКУ 

ПРОИЗВОДЊУ  
У ______ ГОДИНИ 

 

 
Подносим захтев за остваривање права на регрес за купљено ђубриво за органску 

производњу ________килограма/литара, укупне вредности___________ динара. 

 

______________________________________________________________________________ 
 

Назив контролне организације са којом произвођач има склопљен уговор о вршењу контроле 
и сертификације у органској производњи  

______________________________________________________________________________  
Број и датум уговора са овлашћеном контролном организацијом 

 

Прилог: фискални исечци за ђубриво комада. 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам купљени 
репроматеријал за који подносим захтев за остваривање права на регрес за органску производњу 
употребио за производњу на сопственом пољопривредном газдинству за радове у пољопривреди. 

 
 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 
У ______________________________ 

 

Захтев број: Датум пријема: 
 

  (место и датум) 
 

   
 

Захтев примио: Време пријема:  
 

  ___________________________________ 
 

  (Потпис подносиоца захтева, односно одговорног лица  

Обрадио: Контролисао:  

у правном лицу и печат)  

  
 

   
 



Образац број 6  
ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ГРЛА У ОРГАНСКОЈ СТОЧАРСКОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ  
ЗА ____ ГОДИНУ 

 
*Образац попунити читко-штампаним словима 

 
I. Основни подаци  

Име и презиме носиоца пољопривредног 
газдинства/ Пословно име  
правног лица / Пословно име предузетника  
ЈМБГ / Матични број 

 
Адреса (општина, место, улица и број) 

 
Број телефона 

 
Број пољопривредног газдинства (БПГ) 

 
Индентификациони број газдинства (HID) 

 
Назив овлашћене контролне организације са 
којом произвођач има закључен уговор о 
вршењу контроле и сертификације у органској 
производњи 

 
Број и датум уговора са овлашћеном 
контролном организацијом 

 
II. Врста квалитетних приплодних грла  

Врста животиња Број грла 
  

  
 

III. Изјава одговорног лица 

 
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су квалитетна приплодна грла за која се подноси захтев за 

коришћење подстицаја за квалитетна приплодна грла у органској сточарској производњи у мом власништву или у власништву 
члана мог пољопривредног газдинства, под контролом правних лица овлашћених за послове селекције - одгајивачке организације, 
у складу са законом којим се уређује сточарство и да се користе за производњу млека и меса или служе за даљу репродукцију на 
мом пољопривредном газдинству, те да за иста грла није у _____ години остваривано право на подстицаје за квалитетна приплодна  
грла.  

Место и датум: Физичко лице/предузетник - подносилац захтева 
 

__________________  ______________________________ 
 

  Правно лице -подносилац захтева 
 

  ____________________________ 
 

Место и датум:  Потпис одговорног лица 
 

__________________ 
М.П. 

__________________________  

 
 



Образац број 7 

 
ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ТОВ ЈУНАДИ У ОРГАНСКОЈ СТОЧАРСКОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ ЗА  
______ ГОДИНУ 

 
*Образац попунити читко-штампаним словима 
 

I. Основни подаци 

 
Име и презиме носиоца пољопривредног 
газдинства/ Пословно име  
правног лица / Пословно име предузетника  
ЈМБГ / Матични број 
 
Адреса (општина, место, улица и број) 
 
Број телефона 
 
Број пољопривредног газдинства (БПГ) 
 
Индентификациони број газдинства (HID) 
 
Број наменског рачуна 
 
Назив банке 
 
Назив овлашћене контролне организације са 
којом произвођач има закључен уговор о вршењу 
контроле и сертификације у органској производњи  
Број и датум уговора са овлашћеном 
контролном организацијом 
 

II. Изјава одговорног лица 

 
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су товна грла за која се подноси захтев за коришћење 
подстицаја за тов јунади у органској сточарској производњи за _______ годину у мом власништву или у власништву 
члана мог пољопривредног газдинства, да су намењена за производњу меса, да ће по завршетку това бити предата у 
кланицу или извезена и да за иста није остваривано право на подстицаје за тов јунади. 
 

Датум и место 
 
_____________________ 
 

Физичко лице подносилац захтева 
 

____________________________ 
 

Власник грла - Члан пољопривредног газдинства 
 

___________________________ 
 

Назив правног лица - подносилац захтева 
 

___________________________ 
Место и датум: Потпис одговорног лица 

 
_____________________ М.П. ___________________________ 
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    III. Обрачун подстицајних средстава за тов јунади    

 

            
 

            
 

 
Ред. 

  
Идентификациони број грла 

  
Број пасоша за говеда 

  Датум регистрације грла у  
 

       власништву подносиоца  
 

 

бр. 
  

(ИД број животиње) 
     

 

          

        захтева  
 

           
 

             

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

 
Подносилац захтева 

 
_______________________ 



Прилог 4 

 

ПРИЈЕМНИЦА ЗА 
ОТКУПЉЕНА ГРЛА 

 
 
 
 

ИСПОРУЧИЛАЦ (власник грла-члан пољопривредног газдинства): 
 

Име и презиме / Назив ____________________________________________________ 

 
ЈМБГ / Матични број  ____________________________________________________ 

 
Адреса _________________________________________________________________ 

 

 

ПРИМАЛАЦ: 
 

Назив __________________________________________________________________ 

 
Матични број ____________________________________________________________ 

 
Адреса _________________________________________________________________ 

 

 

 
Врста животиња 

  
Број грла 

  Укупна телесна маса  Просечна телесна маса  
 

     

грла 
  

грла 
 

 

          
 

 1   2   3   4  
 

            
 

 Место и датум:         
 

       

____________________         
 

 Потпис испоручиоца робе   Потпис примаоца робе 
 

___________________________   М.П. __________________________  
 



Образац број 8  
ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ТОВ ЈАГЊАДИ У ОРГАНСКОЈ СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА ______ 

ГОДИНУ 
 

*Образац попунити читко-штампаним словима 
 

I. Основни подаци 
 

Име и презиме носиоца пољопривредног газдинства / 
Пословно име правног лица / Пословно име 
предузетника 

 
ЈМБГ / Матични број 

 
 

Адреса (општина, место, улица и број) 

 
Број телефона 

 
Број пољопривредног газдинства (БПГ) 

 
Индентификациони број газдинства (HID) 

 
Назив овлашћене контролне организације са којом 
произвођач има закључен уговор о вршењу контроле 
и сертификације у органској производњи 

 
Број и датум уговора са овлашћеном 
контролном организацијом 

 
II. Обрачун подстицајних средстава за тов јагњади у органској сточарској производњи  

 
Број грла 

  Укупна телесна маса   Просечна телесна   Износ подстицаја   Укупан износ подстицаја  
 

   
грла   

маса грла   
по грлу   

(динара)  
 

           
 

               
 

1  2  3  4  5  
 

               
 

 
III. Изјава одговорног лица 

 
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су товна грла за која се подноси захтев за коришћење 

подстицајних средстава за тов јагњади у органској сточарској производњи за _____годину била у мом власништву или у 
власништву члана мог пољопривредног газдинства, да су намењена за производњу меса или извоз и да за иста није у ____  
години остваривано право на подстицајна средства за тов јагњади. 

 
Датум и место Подносилац захтева 

 
________________ __________________ 

 

 
Правно лице подносилац захтева 

 
____________________________ 

 
Место и датум: Потпис одговорног лица 

 
__________________ М.П. ___________________________ 



Образац број 9  
ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ТОВ СВИЊА У ОРГАНСКОЈ СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА______ 

ГОДИНУ 
*Образац попунити читко-штампаним словима 

 
I. Основни подаци 

 
Име и презиме носиоца пољопривредног газдинства / 
Пословно име правног лица / Пословно име 
предузетника 

 
ЈМБГ / Матични број 

 
 

Адреса (општина, место, улица и број) 
 
 

Број телефона 
 

Број пољопривредног газдинства (БПГ) 

 
Индентификациони број газдинства (HID) 

 
Назив овлашћене контролне организације са којом 
произвођач има закључен уговор о вршењу контроле 
и сертификације у органској производњи 

 
Број и датум уговора са овлашћеном 
контролном организацијом 

 
II. Обрачун подстицајних средстава за тов свиња у органској сточарској производњи  

 
Број грла 

  Укупна телесна маса   Просечна телесна   Износ подстицаја   Укупан износ подстицаја  
 

   
грла   

маса грла   
по грлу   

(динара)  
 

           
 

               
 

1  2  3  4  5  
 

               
 

 
III. Изјава одговорног лица 

 
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су товна грла за која се подноси захтев за коришћење 

подстицајних средстава за тов свиња у органској сточарској производњи за ______ годину била у мом власништву или у власништву 
члана мог пољопривредног газдинства, да су намењена за производњу меса или извоз и да за иста није у ______ години остваривано 
право на подстицајна средства за тов свиња. 

 
Датум и место  Подносилац захтева 

________________  __________________ 

  Правно лице подносилац захтева 

  ____________________________ 

Место и датум:  Потпис одговорног лица 

____________________ М.П. ___________________________ 
 


