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П Р И Ј А В А 

за доделу подстицајних средстава за активности везане за развој руралног туризма 

 

Подаци о подносиоцу пријаве 

Име правног лица , предузетника 

односно удружење грађана: 

 

 

Mатични број:  

ПИБ:  

Адреса :  

Поштански број и назив места:  

Телефон:  
 

 

Овлашћено лице  подносиоца пријаве 

Име и презиме:  

Функција:  

ЈМБГ:  

Адреса:  

Телефон:  
 

 

Пријава активности : 

�  Идентификација, обележавање, ограђивање потенцијалних ловишта 

�  Опрема за ловни туризам 
 

 

Идентификација, обележавање, ограђивање потенцијалних ловишта 

Назив ловишта за које се подноси 

пријава: 
 

Површина ловишта (ха):  

Локација на којој се реализује 

активност (место-насеље ): 
 

Вредност пројекта (динара):  

Опис:  

 

 

 



Oпрема за ловни туризам 

Врста опреме - услуге Цена опреме 

( са ПДВ-ом) 

Број и датум документа о извршеном 

плаћању/рачуна/предрачуна 

   

   

   

   

   

   

   

Збир укупне вредности инвестиције  

са ПДВ-ом 

  

 

 

 

 
Уз попуњену пријаву доставити: 

1) Предрачун / Рачун оригинал односно оверена фотокопија предрачуна / рачуна на име подносиоца захтева за 

предметну инвестицију издат у периоду 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) Извод из регистра непокретности са подацима о власништву  парцеле на којој је планирана реализација 

инвестиције; 

4) Уговор о закупу, односно коришћењу ако се предметна инвестиција реализује на закупљеном земљишту или 

земљишту за које је закључен уговор о коришћењу оверен у суду; 

5) Извод из Регистра привредних субјеката нестарији од 6 месеци  за предузетнике и привредна друштва; 

6) Доказ о упису удружења у одговарајући регистар удружења грађана 

7) Изјава којом се потврђује да за предметну нвестицију за коју се подноси захтев, нису коришћени подстицаји 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) Фотокопија текућег / пословног рачуна подносиоца захтева. 
 

 

 

 

 

 

     М.П. 
У Голупцу,                                                                                                                                     Својеручни потпис 

 _______________                                                                                                                _________________                           


