
 

Образац бр. 1. 

 

 

ЗАХТЕВ 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У 

ПРИМАРНУ  ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ У ____________ ГОДИНИ 

 

 

I 

Подаци о подносиоцу захтева 

Категорија подносиоца пријаве 

(заокружити) 

1) физичко лице – носилац комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства,  

2)   предузетник  

3)   правнo лице: 

(1) привредно друштво 

(2) земљорадничка задруга 

(3) средња школа 

За подносиоца захтева у својству физичког лица: 

Име и презиме носиоца породичног 

пољопривредног газдинства 

 

ЈМБГ подносиоца захтева              
 

За подносиоца захтева у својству предузетника: 

Пословно име предузетника  

ЈМБГ подносиоца захтева              
 

За подносиоца захтева у својству правног лица: 

Пословно име правног лица  

Име и презиме одговорног лица у 

правном лицу 
 

ЈМБГ одговорног лица у правном лицу              
 

Матични број  

Порески идентификациони број  
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У складу са законом којим се уређује 

рачуноводство, правно лице је 

разврстано на: 

1) микро 

2) мало 

3) средње 

Сви подносиоци захтева: 

Број пољопривредног газдинства              
 

Адреса пребивалишта односно 

седишта  

Општина: 

Место: 

Улица и кућни број: 

Поштански број: 

Телефон/факс  

Редни број и назив програма, 

подстицаја и инвестиције из Табеле - 

Подстицаји и прихватљиве 

инвестиције у примарну 

пољопривредну производњу (Прилог 

бр. 1) 

Програм:    

                   I  - за подршку инвестицијама у 

примарну производњу биљних култура 

                   II - за подршку инвестицијама у 

примарну сточарску производњу 

Подстицај: 

 

 

 

Инвестиција: 

 

 

Производња за чију намену је 

предвиђен предмет инвестиције 

(заокружити) 

Биљна производња: 

1) Поврће 

2) Воће и грожђе 

3) Житарице  

4) Индустријско 

биље 

5) Ароматично и 

лековито биље 

6) Цвеће 

 

Сточарска производња: 

1) Месо – говеда 

2) Месо – свиња 

3) Месо – овце 

4) Месо - живина 

5) Млеко – кравље 

6) Млеко – козје 

7) Конзумна риба 

8) Пчеларство 

 

Напомена:  

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном 

документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу: Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине - Управа за аграрна плаћања, 15000 

Шабац, ул. Хајдук Вељкова 4-6, са назнаком: „Захтев за коришћење подстицаја за 

подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу”.  
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II 

Спецификација прихватљивих трошкова инвестиције на које се односи пријава 

Бр. 

Ставке за које се подноси 

пријава (за машине и 

механизацију навести и 

годину производње и 

серијски односно фабрички 

број) 

Број и датум издавања 

рачуна на којем се 

ставке налазе 

Добављач 

 (назив и седиште 

издаваоца рачуна) 

Назив, број и датум издавања 

документа којим је извршено 

плаћање (потврда о преносу 

средстава или извод, оверени 

од стране банке односно 

фискални исечак) 

Износ у РСД без ПДВ 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

    Укупно:  
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III 

Изјава подносиоца захтева 

 

 

И  З  Ј  А  В  А 

            Овим потврђујем под пуном законском, моралном, материјалном, 

кривичном и сваком другом одговорношћу, да подносилац овог захтева сходно 

Правилнику о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну 

пољопривредну производњу у текућој календарској години: 

           - нема нереализованих инвестиција за које су евентуално одобрена 

подстицајна средства на основу прописа којима се уређују мере за подршку 

руралном развоју у претходној лакендарској  години; 

          - нема доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за 

послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и 

кредита, почев од дана подношења захтева;  

          - за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом 

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

предмет другог поступка за коришћење подстицаја по неком другом основу, 

осим подстицаја у складу са посебним прописом који уређује  право на 

кредитну подршку регистрованим пољопривредним газдинствима;  

          - добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу 

закона који уређује јавне набавке. 

 

 

IV 

Потпис односно овера подносиоца захтева 

  

 

   Под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном 

и сваком другом одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања 

обрасца исти пажљиво прочитао и разумео, као и да су сви наведени 

подаци тачни. 

 

У_________________, ___________године.  

 

Име и презиме подносиоца захтева: ____________________________________ 

                                                                    (попунити читко штампаним словима) 

 
 
Својеручни потпис односно овера подносиоца захтева: 

                                                                                                                

___________________________ 

                                                                                                   

                                                                                                         М.П. 
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Образац бр. 2. 

 

 

ТАБЕЛА ЧЛАНОВА ЗАДРУГЕ 

 

 

Назив и седиште земљорадничке задруге: _________________________________ 

 

 

Редни 

број 

Име и 

презиме 

члана 

задруге 

Датум 

рођења 

Број 

пољопривредног 

газдинства 

Пол 
Адреса 

становања 
Потпис  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

 

 

 

Место и датум М.П. Потпис одговорног лица 

__________________   

__________________  ______________________ 
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