
 Република Србија  

Општина  Голубац 

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Цара Лазара 15, 12223 Голубац 

Тел: 012/678-128 фах: 012/678-426 
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П Р И Ј А В А  

за доделу подстицајних средстава за набавку квалитетних приплодних јуница сименталске расе у току 2015. године  

 

Подаци о подносиоцу пријаве 

Име и презиме / Назив правног лица  

ЈМБГ (физичко лице) – МБ ( правно лице)  

Број Регистрованог  пољопривредног  

газдинства 
 

Адреса  (улица и број)  

Поштански број и назив места  

Телефон  
 

Подаци о инвестицији 

Врста набавке: 

 Приплодне јунице Сименталског говечета 

Количина Цена (са ПДВ-ом) 
Број и датум документа о извршеном плаћању 

 

   

 

Уз попуњену пријаву доставити: 

1) Оверени купопродајни Уговор из текуће године или Предрачун / Рачун оригинал односно оверена фотокопија 

рачуна, на име подносиоца захтева за предметну инвестицију издат од 01.01.2015.године до дана подношења 

захтева;  

2) Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције (осим када се подстицаји одобравају на основу предрачуна) и 

то: потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило 

готовинско или плаћање картицом може се доставити само фискални исечак; 

3) Копије пасоша за квалитетна приплодна грла; 

4) Уверење о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла које је предмет захтева ( Педигре); 

5) Уверење о здравственом стању животиња оверено од стране надлежног ветеринарског инспектора; 

6) Извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним 

подацима и трећа страна извода са подацима о сточном фонду); 

7) Изјаву да за инвестицију за коју подноси захтев, не корист подстицаје по неком другом основу (субвенције, 

подстицаји, донације); 

8) Уверење да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по 

основу изворних јавних прихода; 

9) Изјава да ће наменски користи и да неће отуђити , нити да ће  другом лицу дати на  коришћење инвестицију која је 

предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке ; 

10) Извод из Регистра привредних субјеката, не старији од 6 месеци, уколико је подносилац правно лице или 

предузетник; 

11) Фотокопија личне карте подносиоца захтева: 

12) Фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева. 

 
У Голупцу,                                                                                                                                     Својеручни потпис 

 

 _______________                                                                                                                _________________                           


