Е-УПР - ИБ

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
ПРЕЗИМЕ (ИМЕ ОЦА) ИМЕ

КОНТАКТ АДРЕСА

Република Српска
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Е-МAIL

ПРЕДМЕТ

ГП ПРР 0

8 .2 .1 .1 1

ЗАХТЈЕВ

„Премија по литру произведеног и проданог крављег млијека“

Укупна количина литара произведеног и проданог крављег млијека: _______________
Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и корисника подстицајних
средстава из текуће године;
Потврда о спроведеним обавезним ветеринарским мјерама не старија од годину дана,
од дана издавања, издана од стране надлежне ветеринарске организације;
Доказ о произведеним и проданим количинама млијека за период од 01.11.2021.
године до 31.03.2022. године;
Доказ о произведеним и проданим количинама млијека за период од 01.04.2022.
ПРИЛОЖЕНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА године до 31.08.2022. године;
Доказ о броју текућег/жиро рачуна

простор за градску административну таксу

10,00 KM градске административне таксе на рјешење

Потпис подносиоца захтјева
Приједор,

године

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
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PODNOSILAC ZAHTJEVA
PREZIME (IME OCA) IME

KONTAKT ADRESA

Republika Srpska
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
PRIJEMNI ŠTAMBILJ

KONTAKT TELEFON
E-MAIL

PREDMET

PRILOŽENA
DOKUMENTACIJA

GP PR R 0

8. 2. 1. 11

ZAHTJEV

„Premija po litru proizvedenog i prodanog kravljeg mlijeka“
Ukupna količina litara proizvedenog i prodanog kravljeg mlijeka: _________________
Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i korisnika podsticajnih sredstava iz
tekuće godine;
Potvrda o sprovedenim obaveznim veterinarskim mjerama ne starija od godinu dana, od
dana izdavanja, izdana od strane nadležne veterinarske organizacije;
Dokaz o proizvedenim i prodanim količinama mlijeka za period od 01.11.2021. godine do
31.03.2022. godine;
Dokaz o proizvedenim i prodanim količinama mlijeka za period od 01.04.2022. godine do
31.08.2022. godine;
Dokaz o broju tekućeg/žiro računa

prostor za gradsku administrativnu taksu

10,00 KM gradske administrativne takse na rješenje

Potpis podnosioca zahtjeva
Prijedor,

godine

ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

OPIP_002

