
Образац 

ЗАХТЕВ 

ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ ЗА 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КОЈА СЕ БАВЕ 

ПРОИЗВОДЊОМ И ПЛАСМАНОМ ВОЋА, ГРОЖЂА, ПОВРЋА,  

ПЕЧУРАКА И ЦВЕЋА У 2012. ГОДИНИ 

 

Подаци о подносиоцу захтева  

Подносилац захтева: 
 

ЈМБГ (за физичко лице) 
 

 

Матични број (за земљорадничке 

задруге и удружења грађана) 
 

 Број РПГ  
 

 

Адреса пребивалишта физичког 

лица/седиште земљорадничке 

задруге и удружења грађана  

(улица и број)  

 

 

Поштански број и назив места   

Општина/ округ  

Телефон/факс 

мобилни телефон 

овлашћеног/физичког лица 

 

 

Назив банке и број рачуна  

Подаци о опреми/механизацији за коју се подноси захтев 

Врста опреме и 

механизације 

из чл. 7. и 8. Уредбе: 

Цена опреме/механизације 

 (без ПДВ) 

Број и датум документа о 

извршеном плаћању 

   

   

   

   

   

ЗБИР, укупна вредност 

инвестиције без ПДВ-а 
  

 

Својим потписом потврђујем да су подаци дати у обрасцу захтева и пратећој 

документацији тачни, као и да ћу овлашћеним лицима Министарства омогућити 

њихову проверу. 

Својим потписом, такође дајем сагласност за  коришћење датих података током 

процеса провере,  плаћања и трајањa утврђених обавеза. 

 

У___________________2012. године               

         _______________________________ 

                                                                                 потпис подносиоца захтева/  

                                                          потпис овлашћеног лица са печатом 
Напомена: 

Захтев се доставља препорученом поштом, у затвореној коверти или лично на адресу: 

Министарство пољопривреде, трговине,  шумарства и водопривреде – Управа за аграрна 

плаћања, 15000 Шабац, ул. Хајдук Вељкова 4-6; 

На коверти написати „Захтев за подстицајна средства за подршку руралном развоју кроз 

инвестиције за производњу и пласман воћа, грожђа, поврћа, печурака и цвећа у 2012. години”. 
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 (ова изјава мора бити оверена) 

 

 

 

 

 

 

 

И  З  Ј  А  В  А  

 

 

 

  Овим потврђујем, под материјалном и кривичном одговорношћу,  

да за исте оправдане трошкове за које је поднет Захтев сагласно Уредби о 

условима и начину коришћења подстицаја за подршку руралном развоју кроз 

инвестиције за производњу и пласман воћа, грожђа, поврћа, печурака и цвећа у 

2012. години, нисам користио подстицаје по другом основу у 2012. години, осим 

по основу средстава за кредите одобрених у складу са Уредбом о подстицању 

пољопривредне производње путем кредитне подршке кроз субвенционисање 

дела камате у 2012. години (,,Службени гласник РС”, број 17/12).  

 

 

 

У_________________, ___________год.  

 

 

     

             ИЗЈАВУ ДАО 

     

                     ______________________________ 

        потпис подносиоца захтева/ 

            потпис овлашћеног лица са печатом 

   


