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ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ГАЗДИНСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ И ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

БИЉНИХ КУЛТУРА У 2022. ГОДИНИ 

 

I ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ И ПОЉОПРИВРЕДНОМ 

ГАЗДИНСТВУ 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

 

 

 

 

ЈМВГ 

 

АДРЕСА 

ПРЕБИВАЛИШТА 

(општина, место, улица и 

број) 

 

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН 

 

 

БРОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ГАЗДИНСТВА 

 

БРОЈ НАМЕНСКОГ 

РАЧУНА БАНКЕ 

 

ВРСТА   

ИНВЕСТИЦИЈА/ЈЕ ЗА 

КОЈУ/Е СЕ ПОДНОСИ 

ЗАХТЕВ 

 

 

 

 

 

 

_____________2022. г.                     ___________________________________ 

(Датум)                                                  (Потпис подносиоца захтева) 
 

http://www.bajinabasta.rs/


ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

 

Под пуном  кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем и својим 

потписом потврђујем: 
 

-Да сам упознат/та са свим условима Јавног позива за остваривање права на 

подстицаје  

у физичку имовину за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству и 

примарне производње биљних култура у 2022. години; 

- Да су подаци дати у обрасцу захтева и пратећој документацији тачни; 

- Сагласан/на сам да се ови подаци могу користити у циљу спровођења процедуре 

доделе 

 бесповратних средстава у складу са Јавним позивом; 

- Да за инвестицију за коју подносим захтев не користим подстицаје по неком другом  

основу ( субвенције, подстицаји, донације ), односно да иста инвестиција није предмет другог 

поступка за коришћење подстицаја, пред другим органом, организацијом или институцијом; 

- Да ћу овлашћеним лицима, Комисији за контролу коришћења подстицајних средстава 

  општине Бајина Башта омогућити контролу предметне инвестиције на терену; 

-Да ћу предметну инвестицију наменски користити и да је нећу отуђити у року од 3 

године од момента остваривања права на субвенцију за опрему и механизацију, а у случају 

набавке квалитетних приплодних грла говеда, јуница/крава, да ћу их користити за 

репродукцију и да их нећу отуђити у року од 3 године од момента подношења захтева, 

односно 2 годину у случају набавке квалитетних приплодних грла оваца, двисака/овнова; 

 

- Да у случају да предмет подстицаја отуђим пре истека  рока од 3, односно 2 године,  
обавезујем се да примљени износ подстицаја вратим са законском затезном каматом од дана 

пријема подстицаја па до повраћаја средстава у буџет општине Бајина Башта; 

 

 -Да са добављачем инвестиције за коју подносим захтев за субвенције, не представљам 

повезано лице у смислу Закона којим се уређују јавне набавке. 

 

- да сам упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона  о општем управном поступку  

(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), којом је прописано да 

у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и да 

обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то 

неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама: 

 

  

1) сагласан/на сам да податке прибави орган                      2) податке достављам сам       

 

 

 

У Бајиној Башти, ___________________.2022.г. 

                                      (ДАТУМ)                          

                                 

 

                                                                ________________________________________ 

 

                                                                      ( ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА) 



УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

(ЗАОКРУЖИТИ  ПРИЛОЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ) 

1. Потврда о статусу у регистру пољ. газдинстава за 2022. годину-  Трезор  

2. Извод из регистра пољопривредних газдинстава структура биљне производње за 

2022. годину - Трезор   

3. Извод из сточног фонда за 2022. Годину - Трезор 

4. Копију  важеће личне карте 

5. Копију  картице банке  са бројем наменског рачуна 

6. Фискални исечак ако је плаћање извршено готовински или картицом-Добављач 

7. Извод или копија налога за уплату или пренос оверен од стране банке ако је плаћање 

извршено безготовински тј. чеком или преко рачуна - Банка 

8. Готовински рачун за набавку предметне инвестиције или рачун-отпремница - 

Добављач 

9. Отпремница - Добављач  

10. Гарантни лист за предметну инвестицију за коју је утврђена обавеза издавања 

гарантног листа - Добављач 

11. Изјава добављача да  предметна  инвестиција  не подлеже обавези издавања 

гарантног листа – у слободној форми добављача са потписом и печатом - Добављач 

12. Сертификат, декларација, уверење о здравственом стању или царинске исправе у 

случају  набавке садног материјала воћака - Добављач 

13.  Уверење о здравственом стању животиње, оверено од стране надлежног 

ветеринарског инспектора - Ветеринар 

14.  Извод из Централне базе података Управе за ветерину за говеда и овце- Ветеринар 

15. Извод из Централне базе података Управе за ветерину за пчеле - Ветеринар 

17. Педигре или матични лист ( за куповину јуница и/или двисака/овнова )–ООО Лазар 

Вујић 

18. Потврда о броју женских приплодних грла  говеда – набавка јуница -  ООО Лазар 

Вујић 

19. Потврда о броју женских приплодних грла  оваца – набавка двисака/овнова -  ООО 

Лазар Вујић 

20. Решење о упису објекта за држање животиња у Регистар објеката-у случају ако неко 

подноси захтев за опрему и механизацију за сточарство, а има само овце – сектор 

месо – Управа за ветерину , Министарство пољопривреде 

21. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу локалних јавних прихода не 

старије од три месеца од дана подношења захтева за субвенције – ЛПА 

 

Оригинали документације се прилажу на увид, а предају се копије 

документације које не морају бити оверене и чију верност оригиналу потписом 

потврђује обрађивач захтева.____________________________    

                                                                           ( потпис обрађивача )                   

                                                                        

                                                                               _____________________________________ 

                                                                          (ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА) 


