Шема обрасца

ЗАХТЕВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
– ЗА ПОДИЗАЊЕ МАТИЧНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
Упарава за аграрна плаћања
Булевар краља Александра 84
11000 Београд

I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

МБ

АДРЕСА, ОКРУГ

БР.
ТЕЛЕФОНА
Година
садње

ПИБ

БРОЈ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

Квартал
године садње

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА О УПИСУ У
РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА САДНОГ
МАТРИЈАЛА ВОЋАКА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ, ХМЕЉА
И ПОДЛОГА

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА ИЗ АПР-а ИЛИ
ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА

(навести)

Сорта(е) /
клон(ови) /
подлога(е)

Број садница

Катастарска
општина где је подигнут
засад

Број (бројеви) катастарске
(катастарстарских) парцела на
којој (којима) је подигнут мат.
засад – по сортама
(уколико је велики број
катастарских парцела,
приложити бројеве у прилогу)

Категорија садница

ХМЕЉ

Размак
садње (m)

у реду

ВИНОВА
ЛОЗА

Број
засађен
их
садница
у
матично
м
засаду
(ком)

Између
редова

ВРСТА
ВОЋАКА

Површина засада
(површина активног
засада са површином
половине међуредног
растојања) (hа) *

Редни број матичног засада

II – ПОДАЦИ О МАТИЧНИМ ЗАСАДИМА

Број и датум рачуна и
датум извода из банке
(за плаћене саднице)

1

Захтев се подноси на основу члана 9. Правилника о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља („Сл. гласник
РС“, број 58/17)
* Обрачунава се тако што се хранидбени простор једне биљке (размак између редова х(множење) размак у реду) помножи са бројем биљака у датом матичном засаду врсте, сорте
или клона

2

3

4

-

Трошкови за куповину и постављање мрежаника са
елементима на матичним засадима јабучастих и
коштичавих врста воћака и бадема
Набројати врсту купљеног материјала

датум и место подношења захтева

Бројеви рачуна и датуми
оверених извода из банке

М.П.

Вредност
трошкова (РСД)
до 3.000.000,00
РСД

име и презиме (написати штампаним словима)
потпис подносиоца захтева

Захтев се подноси на основу члана 9. Правилника о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља („Сл. гласник
РС“, број 58/17)

