
 

ЗАХТЕВ 

 Комисији за реализацију Програма подршке за спровођење  пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник за 2020. годину 
ЗА ДОБИЈАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

Молим да размотрите мој захтев за субвенцију за куповину ( заокружити број сектора): 

 

I. Сектор    МЛЕКО 

 

1. Набавка квалитетних приплодних грла  млечних раса говеда, оваца и 

коза         

                        2.  Машине за примарну обраду земљишта  

                        3.  Машине за допунску обраду земљишта 

                        4.  Машине за ђубрење замљишта 

                        5.  Машине за сетву 

                        6.  Машине за заштиту биља 

                        7.  Машине за убирање односно за скидање усева 

                         8. Машине за транспорт 

                         9. Машине и опрема за наводњавање усева   

                                                                                                 
                    Инвестиција у сектор износи:________________________ динара.                                      

 

II. Сектор   МЕСО 

 

1. Набавка квалитетних приплодних грла говеда , оваца, коза и свиња 

који се користа за производњу меса 

2. Машине за примарну обраду земљишта 

3. Машине за допунску обраду земљишта 

4. Машине за ђубрење замљишта 

5. Машине за сетву 

6. Машине за заштиту биља 

7. Машине за убирање односно за скидање усева 

8. Машине за транспорт 

9. Машине и опрема за наводњавање усева 

 

                  Инвестиција у сектор износи:________________________ динара. 

 

 

III. Сектор   ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (УКУЉУЧУЈУЋИ И ПЕЧУРКЕ) И 

ЦВЕЋЕ 

 

1. Подизање нових или обнављање постојећих( крчање и подизање) 

вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа 

и расадничку производњу 

3. Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у 

воћњацима и вишегодишњим засадима, 

4. Набавка бокс палета за транспорт и складиштење производа, 

5. Набавка опреме- линија за чошћење и прање производа, 

6. Набавка опреме- линија за бербу, сортирање и калибрирање 

производа, 

7. Набавка опреме- линија за паковање и обележавање производа , 

8. Машине за примарну обраду земљишта 

9. Машине за допунску обраду земљишта 

10. Машине за ђубрење замљишта 

11.  Машине за сетву 



12.  Машине за садњу 

13.  Машине за заштиту биља 

14.  Машине за убирање односно за скидање усева 

15.  Машине за транспорт 

16.  Машине уређаји и опрема за наводњавање усева 

 

                     Инвестиција у сектор  износи:________________________ динара. 

 

IV.  Сектор ОСТАЛИ УСЕВИ (ЖИТАРИЦЕ, ИНДУСТРИЈСКО, 

АРОМАТИЧНО И ЗАЧИНСКО БИЉЕ И ДР.) 

 

1. Машине за примарну обраду земљишта 

2. Машине за допунску обраду земљишта 

3.  Машине за ђубрење замљишта 

4.  Машине за сетву 

5.  Машине за садњу 

6.  Машине за заштиту биља 

7.  Машине за убирање односно за скидање усева 

8.  Машине  и опрема за наводњавање усева 

 

                  Инвестиција у сектор износи: ___________________________ динара. 

 

V. Сектор  ПЧЕЛАРСТВО  

 

1. Набавка нових пчелињих друштава 

2. Набавка опреме за пчеларство  

3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава 
 

                     Инвестиција у сектор износи: ___________________________ динара. 

 

VI. Сектор АКВАКУЛТУРА 

 

1. Набавка нове опреме за рибњаке 

2. Набавка рибље млађи 

 

                   Инвестиција у сектор износи: ___________________________ динара. 

 

 

                    Уз захтев прилажем следећу документацију: 
 

          1. Потврду о упису у регистар пољопривредних газдинстава са статусом активног 

ПГ 

          2. Фотокопију личне карте ( личну карту која има чип потребно је очитати) 

          3. Фотокопију наменског рачуна пољопривредног газдинства  

          4. Потврду од Локалне пореске администрације о измиреним обавезама или 

регулисаним обавезама по склопљеним репрограму ( зграда општине Мали Зворник, 

канцеларија бр.26) 

          5. Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним 

фондовима; 

           6. Потврду о редовном измиривању ануитета према Фонду за развој општине 

Мали Зворник ( зграда општине , канцеларија број 11.)  

           7. Доказ о уплати средстава- оргинал рачуна ( фискални исечак и готовински 

рачун у смислу Закона о ПДВ- у). 

    Корисник субвенције је дужан да у зависности од сектора за који је 

конкурисао приложи следећу документацију:  
 



- Сектор млеко: 

Потврду о броју и врсти квалитетних приплоднх грла стоке издату од Управе за 

трезор 

            За набавку приплодне стоке – фотокопија пасоша за купљена грла(неоверено), 

потврду матичне службе да је грло уматичено, уверење о здравственом стању 

животиње које гласи на новог власника. 

            За куповину машина и опреме - фотокопију гарантног листа за реализовану 

инвестицију за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава 

добављача да не постоји обавеза издавања гарантног листа. 

 

       -    Сектор месо 

           Потврда о регистрованим капацитетима за узгој, држање и промет животиња 

издату, издату од Управе за трезор, 

           Потврду о броју и врсти квалитетних приплоднх грла стоке издату од Управе за 

трезор, 

           За набавку приплодне стоке – фотокопија пасоша за купљена грла(неоверено), 

потврду матичне службе да је грло уматичено, уверење о здравственом стању 

животиње које гласи на новог власника. 

            За куповину машина и опреме - фотокопију гарантног листа за реализовану 

инвестицију за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава 

добављача да не постоји обавеза издавања гарантног листа. 

 

- Сектор воће, грожђе, поврће, хмељ и цвеће 

Потврду о сетвеној структури издату од Управе за трезор, 

Потврду о површини под пластеницима ( у случају да конкурише за пластенике)  

За куповину машина и опреме - фотокопију гарантног листа за реализовану 

инвестицију за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно 

изјава добављача да не постоји обавеза издавања гарантног листа. 

            За куповину садница – доказ да је произвођач садног материјала уписан у 

Регистар произвођача садног материјала и уверење о здравственом стању садног 

материјала 

 

- Сектор остали усеви: 

Потврду о сетвеној структури издату од Управе за трезор, 

За куповину машина и опреме - фотокопију гарантног листа за реализовану 

инвестицију за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно 

изјава добављача да не постоји обавеза издавања гарантног листа. 

 

- Сектор пчералство: 

Потврда о броју регистрованих кошница издату од надлежне  службе - 

фотокопија. 

            За куповину машина и опреме - фотокопију гарантног листа за реализовану 

инвестицију за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава 

добављача да не постоји обавеза издавања гарантног листа. 

   

- Сектор аквакултура: 

Потврду надлежног органа да је произвођач регистрован за производњу рибље 

млађи 

За куповину машина и опреме - фотокопију гарантног листа за реализовану 

инвестицију за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно 

изјава добављача да не постоји обавеза издавања гарантног листа. 

 

 

У Малом Зворнику                                                                        Подносилац захтева 

Дана;_____________2020.године 

                                                                                                    ______________________ 



Прилог: Подаци о подносиоцу захтева 

     

 

          

ПОДАЦИ 

О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

И 

ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ 

 

 

 

1.Презиме,име оца и име носиоца газдинства____________________________________ 

 

2. Пребивалиште                                                ____________________________________    

                              

3. Улица и број                                                   ____________________________________ 

 

4. Телефон                                                          ____________________________________ 

 

5. Број пољопривредног газдинства                ____________________________________ 

 

6. Број наменског рачуна пољ. газдинства     _____________________________________ 

 

7. Назив банке                                                    ____________________________________ 

 

 

 

 

Напомена: подносилац захтева обавезан је да попуни све тражене податке 

 

 

                                                                                                            Подносилац захтева 

 

                                                                                                        ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАХТЕВ 

 

ЗА ДОБИЈАЊЕ   РЕГРЕСА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВЕШТАЧКО  

 

ОСЕМЕЊАВАЊЕ   

 

 

                      Молим Комисију за реализацију Програма подршке за спровођење  

пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник 

за 2020. годину,  да размотри мој захтев за  регрес за вештачко осемењавање:     

 

 

Број и врста грла стоке______________________ 

                                      

                                       ______________________ 

  

                                      ______________________ 

    

 

                    Уз захтев прилажем следеће неоверене фотокопије докумената: 

 

          1. Потврду о упису у регистар пољопривредних газдинстава са статусом активног 

ПГ 

          2. Фотокопија пасоша за стоку 

          3. Фотокопију личне карте  ( личну карту која има чип потребно је очитати) 

          4. Фотокопију наменског рачуна пољопривредног газдинства   

          5. Рачун од ветеринарске установе, односно одгајивачке организације коју             

одабере корисник или  картон вештачког осемењавања (који садржи рачун) 

 

             

У Малом Зворнику 

 

Дана;____________ 2020. године.                                                     Подносилац захтева 

                                                                                                                                                        

                                                                                              _________________  

 
Прилог: Подаци о подносиоцу захтева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАХТЕВ 

 

ЗА ДОДЕЛУ  СУБВЕНЦИЈЕ  ЗА ПРЕМИЈУ  ОСИГУРАЊА ЗА УСЕВЕ, ПЛОДОВЕ, 

 

ВИШЕГОДИШЊЕ ЗАСАДЕ, РАСАДНИКЕ И ЖИВОТИЊЕ 

 

 

          Молим Комисију за реализацију Програма подршке за спровођење  

пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник 

за 2020. годину, да размоти мој захтев за субвенцију за премију осигурања. 

 

 

                Инвестиција у осигурање  износи:________________________ динара. 

 
 

              Уз захтев прилажем следеће неоверене фотокопије докумената: 

          
1. Потврду о упису у регистар пољопривредних газдинстава са статусом 

активног ПГ  

          2.  Копија полисе осигурања издата од стране друштва за осигурање код којег је            

подносилац осигуран у текућој 2020.години, а оригинал се доставља на увид 

          3. Фотокопију личне карте  ( личну карту која има чип потребно је очитати) 

          4. Фотокопију наменског рачуна пољопривредног газдинства   

          5.  Рачун или потврду о извршеном плаћању укупне премије осигурања 

          6. Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним 

фондовима; 

          7. Потврду од Локалне пореске администрације о измиреним обавезама или 

регулисаним обавезама по склопљеним репрограму ( зграда општине Мали Зворник, 

канцеларија бр.26) 

          8. Потврду о редовном измиривању ануитета према Фонду за развој општине 

Мали Зворник ( зграда општине , канцеларија број 11.)  

 

             

У Малом Зворнику 

 

Дана;____________ 2020. године.                                                      Подносилац захтева 

                                                                                                                                                        

                                                                                              _________________  

 
 

Прилог: Подаци о подносиоцу захтева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАХТЕВ 

 

ЗА ДОДЕЛУ  СУБВЕНЦИЈЕ  ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ 

 
- СУБВЕНЦИЈЕ ЕФЕКТИВНЕ КАМАТЕ- 

 

 

          Молим Комисију за реализацију Програма подршке за спровођење  

пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник 

за 2020. годину, да размоту мој захтев за субвенцију за камату за пољопривредни 

кредит. 

 

 

                Инвестиција за камату  износи:________________________ динара. 

 
 

              Уз захтев прилажем следеће неоверене фотокопије докумената: 

          
1. Потврду о упису у регистар пољопривредних газдинстава са статусом 

активног ПГ  

2. Копија Уговора који је корисник склопио са изабраном пословном банком у  

текућој 2020.години, а оригинал се доставља на увид 

          3. Фотокопију личне карте  ( личну карту која има чип потребно је очитати) 

          4. Фотокопију наменског рачуна пољопривредног газдинства   

          5.  Рачун или потврду о извршеном плаћању ефективне камате. 

          6.  Фотокопија рачуна о наменском утрошку средстава. 

          7. Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним 

фондовима; 

          8. Потврду од Локалне пореске администрације о измиреним обавезама или 

регулисаним обавезама по склопљеним репрограму ( зграда општине Мали Зворник, 

канцеларија бр.26) 

          9. Потврду о редовном измиривању ануитета према Фонду за развој општине 

Мали Зворник ( зграда општине , канцеларија број 11.)  

 

             

У Малом Зворнику 

 

Дана;____________ 2020. године.                                                      Подносилац захтева 

                                                                                                                                                        

                                                                                              _________________  

 
 

Прилог: Подаци о подносиоцу захтева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАХТЕВ 

ЗА ДОДЕЛУ  СУБВЕНЦИЈЕ  ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ 

АКТИВНСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ 

АКТИВНОСТИМА 

 

          Молим Комисију за реализацију Програма подршке за спровођење  

пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник 

за 2020. годину, да размотри мој захтев за субвенцију за инвестицију: 

 

I. Инвестиције у изградњу и/или опремање објеката за обављање 

традиционалних заната 

II. Подршка активностима везаним за рурални туризам 

III. Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за обновљиве изворе 

енергије за сопствену потрошњу: посебно у соларне електране, електране на 

биомасу, даљинске системе грејања, котлове за сагоревање биомасе 

IV. Оснивање и развој микро предузећа у руралним подручијима везаним за 

традиционална знања и културно наслеђе 

V. Инвестиције у изградњу и/или стварање нових производа и услуга у 

руралним подручијима 

VI. Изградња објеката за оснивање продајнх места на газдинствима за директну 

продају пољопривредних и традиционалних занатских производа и сувенира 

у појединачном или удруженом интересу произвођача. 

 

                Инвестиција у сеоски туризам  износи:________________________ динара. 

 

              Уз захтев прилажем следећу  докуменатацију: 

          
1. Потврду о упису у регистар пољопривредних газдинстава са статусом 

активног ПГ  

          2. Фотокопију личне карте  ( личну карту која има чип потребно је очитати) 

          3. Фотокопију наменског рачуна пољопривредног газдинства   

          4.  Рачун у складу са законом за изграђени објекат и/или набављену опрему. 

          5. Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним 

фондовима; 

          6. Доказ да је корисник регистрован за бављење сеоским туризмом (копија 

Решења о категоризацији сеоског туристичког домаћинства) - само за инвестицију 

''Подршка активностима везаним за сеоски туризам'' 

          7. Потврду од Локалне пореске администрације о измиреним обавезама или 

регулисаним обавезама по склопљеним репрограму ( зграда општине Мали Зворник, 

канцеларија бр.26) 

          8. Потврду о редовном измиривању ануитета према Фонду за развој општине 

Мали Зворник ( зграда општине , канцеларија број 11.)  

 

 

             

У Малом Зворнику 

 

Дана;____________ 2020. године.                                                      Подносилац захтева 

                                                                                                                                                        

                                                                                              _________________  
 

 

Прилог: Подаци о подносиоцу захтева 

 



 

 

 

ЗАХТЕВ 

ЗА ДОДЕЛУ  СУБВЕНЦИЈЕ  ЗА ПОДРШКУ ПРЕРАДИ НА 

ГАЗДИНСТВУ 

 

 

 
 

 

          Молим Комисију за реализацију Програма подршке за спровођење  

пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник 

за 2020. годину, да размотри мој захтев за субвенцију за инвестицију у мери подршка 

преради на газдинству 

 

                Инвестиција у набавку опреме 

 

                            износи:________________________ динара. 

 
 

              Уз захтев прилажем следећу  докуменатацију: 

          
1. Потврду о упису у регистар пољопривредних газдинстава са статусом 

активног ПГ  

          2. Фотокопију личне карте  ( личну карту која има чип потребно је очитати) 

          3. Фотокопију наменског рачуна пољопривредног газдинства   

          4.  Рачун у складу са законом за набављену опрему. 

          5. Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним 

фондовима. 

           6. Потврду од Локалне пореске администрације о измиреним обавезама или 

регулисаним обавезама по склопљеним репрограму ( зграда општине Мали Зворник, 

канцеларија бр.26) 

           7. Потврду о редовном измиривању ануитета према Фонду за развој општине 

Мали Зворник ( зграда општине , канцеларија број 11.)  

 

 

 

             

У Малом Зворнику 

 

Дана;____________ 2020. године.                                                      Подносилац захтева 

                                                                                                                                                        

                                                                                              _________________  
Прилог: Подаци о подносиоцу захтева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОДАЦИ 

О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

И 

ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ 

 

 

 

1.Презиме,име оца и име носиоца газдинства____________________________________ 

 

2. Пребивалиште                                                ____________________________________    

                              

3. Улица и број                                                   ____________________________________ 

 

4. Телефон                                                          ____________________________________ 

 

5. Број пољопривредног газдинства                ____________________________________ 

 

6. Број наменског рачуна пољ. газдинства     _____________________________________ 

 

7. Назив банке                                                    ____________________________________ 

 

 

 

 

Напомена: подносилац захтева обавезан је да попуни све тражене податке 

 

 

                                                                                                            Подносилац захтева 

 

                                                                                                        ______________________ 

 


