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ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

 

Општина Ариље обавештава своје грађане да је дана 24.09.2020, Влада Републике Србије  

донела УРЕДБУ  о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма финансијске 

подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади 

у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-

CoV-2. 

 

Право на финансијску подршку кроз откуп товне јунади има:  

1) привредни субјект који обавља делатност у објекту за клање животиња, односно објекту за 

производњу и промет хране животињског порекла са седиштем у Републици Србији и који је 

извршио откуп тржишних вишкова јунади од пољопривредних произвођача из Републике 

Србије у периоду од 5. Септембра 2020, до 30. октобра 2020. г; 

 2) правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства који је продао товну јунад лицу које обавља делатност у објекту 

за клање животиња, односно објекту одобреном за извоз живих животиња, у периоду од 5. 

септембра 2020, до 30. октобра 2020.г.  

Финансијска подршка за откупљивача за откуп тржишних вишкова утврђује се по 

јединици мере (килограм) у износу од 26 динара/кг живе мере за откупљену јунад за 

клање и прераду. 

 

Финансијска подршка за пољопривредног произвођача утврђује се у износу од 20.000 

динара по грлу за товну јунад која су продата лицу које обавља делатност у објекту за 

клање животиња, односно објекту одобреном за извоз живих животиња.  

Захтев за остваривање права на финансијску подршку по основу овог програма подноси 

се до 5. новембра 2020. године.  

 

За додатне информације о свим прописаним условима  за остваривање финансијске 

подршке за откупљивача по овом програму  и свим условима  за остваривање 

финансијске подршке за пољопривредног произвођача по овом програму, као и помоћи 

при подношењу захтева Управи за аграрна плаћања, позовите 031/315 – 0-156 (први 

спрат Услужног центра- стаклена зграда).   

 

 
 

                                                                                                           ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ,ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 


