
 Република Србија  

Општина  Голубац 

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Цара Лазара 15, 12223 Голубац 

Тел: 012/678-128 фах: 012/678-426 

e-mail:office@golubac.org.rs 

 

П Р И ЈА ВА 

 
За доделу подстицајних средстава за подизање  производних засада воћа и винове лозе, засађених у 

2014. и 2015. години 

 

Подаци о подносиоцу пријаве 

  Име и презиме  

  ЈМБГ  

  Место  

  Адреса  

  Тел:  

 

 

Купљене производне саднице (врста, количина) Укупан износ по рачуну 

  

  

  

  

  

 

Добављач: 

 

Уз пријаву прилажем: 

 

1) Фотокопија личне карте подносиоца захтева; 

2) Извод из регистра пољопривредног газдинства ( доказ о активном статусу и да је 

пољопривредно газдинство комерцијално) из Управе за трезор;  

3) Извод из Регистра пољопривредног газдинства-структура биљне производње- из Управе за 

трезор;  

4) Рачун за купљене саднице воћа и винове лозе,  који гласи на подносиоца захтева; 

5) Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције 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; 

6) Сертификат - Потврда о квалитету и здравственој исправности садног материјала; 

7) Решење о упису у Винарски регистар (за подносиоца захтева који је произвођач вина) или 

решење о упису у Регистар произвођача ракије и других алкохолних пића (за подносиоца захтева 

који је произвођач ракије и других алкохолних пића), односно решење о упису у Виноградарски 



регистар и извод из Виноградарског регистра (за подносиоца захтева који је произвођач грожђа); 

 

8) Извод из Регистра привредних субјеката за правна лица односно предузетнике не старији од 

шест месеци или одлуку, односно оснивачки акт подносиоца захтева из кога се види да је једна 

од делатности којом се подносилац захтева бави гајење воћа, грожђа или гајење зачинског, 

ароматичног и лековитог биља; 

9) Копија плана у размери 1:1000, 1:2500, 1:2800 или 1:2880; 

10) Извод из катастра непокретности са подацима о власништву; 

11) Изјава подносиоца захтева оверена у суду или општини да по неком другом основу не користи 

бесповратна подстицајна средства за подизање истих производних засада; 

12) Уговор о закупу, односно коришћењу ако је производни засад подигнут на закупљеном 

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

13) Уверење  о измиреним диспелим дуговањима  према локалној самоуправи по основу изворних 

јавних прихода; 

14) Фотокопија наменског текућег рачуна подносиоца захтева. 

 

 

У Голупцу, дана:  Својеручни потпис: 

   

   

 

                                                                                                                                                    


