
 

 

 

ЗАХТЕВ   ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ  

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ  
КОШНИЦА И ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО. 

Број 

 

 

Датум 

 

 

    
 

  ОПШТИНА Бач-Буџетски фонд за развој пољопривреде 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

Име и презиме   

Адреса  

ЈМБГ  

Број  регистрованог пољопривредног 
газдинства ( БПГ ) 

 

Контакт телефон:фиксни и мобилни  

Назив банке и број наменског рачуна  

 ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИЈИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ 

Шифра инвестиције  

 
Назив   инвестиције  

 

Вредност инвестиције без ПДВ-а  

Износ постицајних средстава за набавку 
механизације и опреме без ПДВ-а 

 

Број и датум рачуна  

Назив, број и датум доказа о плаћању  

Серијски ( фабрички ) број  

УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

1.  Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства; 
2. Потврда  од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство да за исту 
инвестицију не користи подстицаје; 
3.   Потврда о  измиреним пореским обавезама (јединица локалне самоуправе) не старија од 60 дана. 
4. Уверење од Министарства финансија, Пореска управа – експозитура Бач да је подносилац захтева 
платио доспеле обавезе свих јавних прихода (не старије од 60 дана) 
5.  Уколико је корисник правно лице или предузетник, подноси и потврду о активном статусу издату 
од стране АПР-а; 
6.   Фотокопија картице наменског рачуна; 
7.   Фотокопије личне карте подносиоца пријаве; 
8.   Рачун за предметну инвестицију (фискални исечак или готовински рачун, оверен извод из банке о 
преносу средстава добављачу).  
9.    Отпремница - оргинал или фотокопија. 
10.   Потврда о уплати трошкова накнаде за обраду података. 
11.   Изјава подносиоца захтева да предметна инвестиција није предмет другог поступка, да ће је      
наменски користити и да је неће отуђити у периоду од 5 година од дана набавке, а која је саставни део 
захтева. 
12.   Потврда о обележеним кошницама. 
13.   Ветеринарски идентификациони број (ХИД)  
 



 
 

 

У Бачу,______________2016.године                         ПОДНОСИЛАЦ  ЗАХТЕВА 
 

                                    __________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 
И З Ј А В А    П О Д Н О С И О Ц А   З А Х Т Е В А 

 
 

 
 

 
Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да за 

исто улагање за које подносим овај захтев  не користим и да нећу користити бесповратна 
средства (подстицаје, субвенције и донације) од другог органа, организације и институције, 
односно да предметна инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, 
као и да ћу предметну инвестицију користити наменски и да је нећу отуђити у периоду од 
пет годинa од дана набавке исте.  

 
 
 
 
 
 

 
У Бачу,_________.2016. године                    

                                                                                                _________________________                          
                                                                                                         Име и презиме             

                                                                                                  

                                                                                                               
_________________________ 

                                                                Потпис подносиоца захтева                                                          

                                                                                      

Напомена:  

Изјаву потписује подносилац захтева: носилац пољопривредног газдинства или овлашћено лице за 
заступање. 

  
 

 
Изјава: 
    
Под пуном  кривичном и материјалном одговорношћу, својим потписом потврђујем да сам упознат/а са свим 
условима конкурса за  ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ  КОШНИЦА 
И ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО и да су  подаци дати у обрасцу захтева и пратећој документацији тачни и 
сагласан/на сам да се ови подаци могу користити у циљу спровођења процедуре доделе бесповратних 
средстава, као и да ћу овлашћеним лицима Општине омогућити контролу предметне инвестиције на терену.  


