
Образац 1 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ГЕНЕТСКО УНАПРЕЂЕЊЕ СТОЧАРСТВА ЗА 

КВАЛИТЕТНЕ ПРИПЛОДНЕ ПРВОТЕЛКЕ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

*Образац попунити читко-штампаним словима  

I Основни подаци 

 

Име и презиме носиоца комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства / 

Пословно име правног лица / Пословно име 

предузетника 

 

ЈМБГ / Матични број  

Адреса (општина, место, улица и број) / 

Седиште правног лица/предузетника 

 

Број телефона  

Број пољопривредног  газдинства (БПГ) 
 

Идентификациони број газдинства са 

животињама (HID)  из Централне базе 

 

Број наменског рачуна 
 

Назив банке 
 

 

II Обрачун подстицајних средстава за квалитетна приплодна грла 

 

Ред. 

бр. 
Категорија грла Број грла 

 

Износ подстицаја по 

грлу (дин) 

Износ обрачунатог 

подстицаја 

(3x4) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

Укупно:    

 

III Изјава одговорног лица 

                Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су квалитетне 

приплодне првотелке за које се подноси захтев за подстицаје за генетско унапређење 

сточарства за квалитетне приплодне првотелке за 2012. годину регистроване у сопственом 

запату и да се налазе под контролом одгајивачке организације, те да за исте није у 2012. 

години остваривано право на подстицаје за генетско унапређење сточарства за 2012. 

годину. 

                                              Подносилац захтева 

      Датум и место _____________________________ 

____________________  

                       Власник грла – Члан пољопривредног газдинства 

                       ___________________________________________ 



Образац 2 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ГЕНЕТСКО УНАПРЕЂЕЊЕ 

СТОЧАРСТВА ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

*Образац попунити читко-штампаним словима  
 

I Основни подаци 

 

Име и презиме носиоца комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства / 

Пословно име правног лица / Пословно име 

предузетника 

 

ЈМБГ / Матични број 
 

Адреса (општина, место, улица и број) / 

Седиште правног лица/предузетника 

 

Број телефона  

Број пољопривредног газдинства (БПГ) 
 

Идентификациони број газдинства (HID) 
 

Број наменског рачуна 

 

 

Назив банке 
 

 
II Обрачун подстицајних средстава за квалитетна приплодна грла 

 

Ред. 

бр. 

Врста и категорија 

грла 
Број грла 

 

Износ подстицаја по грлу 

(дин) 

Износ обрачунатог 

подстицаја 

(3x4) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

Укупно:    

 
III Изјава одговорног лица 

  

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су квалитетна приплодна грла 

за која се подноси захтев за подстицаје за генетско унапређење сточарства за 2012. годину 

регистрована у сопственом запату и да се налазе под контролом одгајивачке организације, те да за 

иста није у 2012. години остваривано право на подстицаје за генетско унапређење сточарства. 

 
         Датум и место                                          Подносилац захтева 
  ____________________ _________________________________ 

  

                                        Власник грла – Члан пољопривредног газдинства 

  

___________________________________________ 



Образац 3 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ РАЗЛИКЕ СРЕДСТАВА ЗА ГЕНЕТСКО 

УНАПРЕЂЕЊЕ СТОЧАРСТВА ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

*Образац попунити читко-штампаним словима  
 

I Основни подаци 

 

Име и презиме носиоца комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства 

 

ЈМБГ / Матични број 
 

Адреса (општина, место, улица и број) 
 

Број телефона  

Број пољопривредног газдинства (БПГ) 
 

Идентификациони број газдинства (HID) 
 

Број наменског рачуна 

 

 

Назив банке 
 

 
II Обрачун подстицајних средстава за квалитетна приплодна грла 

 

Ред. 

бр. 

Врста и категорија 

грла 
Број грла 

 

Износ подстицаја по грлу 

(дин) 

Износ обрачунатог 

подстицаја 

(3x4) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

Укупно:    

 
III Изјава одговорног лица 

  

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су квалитетна приплодна грла 

за која се подноси захтев за подстицаје за генетско унапређење сточарства за 2012. годину 

регистрована у сопственом запату и да се налазе под контролом одгајивачке организације, те да за 

иста није у 2012. години остваривано право на подстицаје за генетско унапређење сточарства. 

 
         Датум и место                                          Подносилац захтева 
  ____________________ _________________________________ 

  

                                        Власник грла – Члан пољопривредног газдинства 

  

___________________________________________ 



 


