
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА 

                        На основу члана 1. Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке 

пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године („Службени гласник РС, 

број 94/22) и дела IV. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА - Програма финансијске 

подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године, расписује 

 

 

Ј А В Н И    П О З И В 

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ 

ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 

2022. ГОДИНЕ 

 

 

Предмет Јавног позива 

Члан 1. 

                             У складу са чланом 1. Уредбе о утврђивању Програма финансијске 

подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године („Службени 

гласник РС, број 94/22) (у даљем тексту: Уредба) и дела IV. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА - Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима 

сунцокрета рода 2022. године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

– Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује Јавни позив за 

подношење захтева за остваривање права на финансијску подршку пољопривредним 

произвођачима сунцокрета рода 2022. године (у даљем тексту: Јавни позив). 

 

                        Јавни позив нарочито садржи начин и рок подношења захтева, износ 

расположивих средстава за расписани позив, образац захтева, обавезну документацију и 

друге податке везане за тај јавни позив.  

. 

Начин подношења захтева 

 

Члан 2. 

 

Поступак за остваривање права на финансијску подршку пољопривредним 

произвођачима сунцокрета рода 2022. године покреће се по захтеву лица које испуњава 



 

 

услове из дела III. КОРИСНИЦИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА - Програма финансијске 

подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године. 

 

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу  - Захтев за 

остваривање права на финансијску подршку пољопривредним произвођачима 

сунцокрета рода 2022. године (у даљем тексту: захтев), који је одштампан уз овај Јавни 

позив и чини њихов саставни део. 

 

Читко попуњен и потписан образац захтева са обавезном документацијом 

у складу са Јавним позивом доставља се Управи у затвореној коверти са назнаком имена 

и презимена и адресе пребивалишта, односно пословног имена и адресе седишта 

подносиоца захтева и напоменом: „Захтев за остваривање права на финансијску 

подршку пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године“, непосредно 

преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 

или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - 

Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11000 Београд,  

 

Рок за подношење захтева 

 

Члан 3.  

 

                         Захтев за остваривање права на финансијску подршку пољопривредним 

произвођачима сунцокрета рода 2022. године по овом Јавном позиву, подноси се у 

периоду од 14. октобра до 14. новембра 2022. године, закључно. 

 

                        Захтеве поднете пре почетка или после истека рока из става 1. овог члана, 

Управа одбацује без разматрања 

 

Обавезна документација 

 

Члан 4. 

 

                          Уз образац захтева из члана 2. став 2. овог Јавног позива, подносилац 

доставља: рачун, односно фактуру или откупни лист, као и отпремницу и доказ о 

плаћању и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, односно 

изјаву о пребијању (компензацији), за испоручене и прoдате количине сунцокрета рода 

2022. године правном лицу или предузетнику који се бави прерадом, складиштењем 

односно извозом сунцокрета, у складу са Уредбом. 

 

                         Сва документа из става 1. овог члана морају да гласе на подносиоца 

захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији. 

 

Износ расположивих средстава за Јавни позив 

 

Члан 5. 

 

                      Средства за спровођење Уредбе обезбеђују се Законом о буџету Републике 

Србије за 2022. годину, а распоређују се и користе за реализацију Програма финансијске 

подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године, у складу са 

Уредбом. 



 

 

                        Подношење захтева из члана 2. овог Јавног позива не сматра се 

преузимањем обавезе од стране корисника буџетских средстава у смислу закона којим 

се уређује буџетски систем. 

 

Након обезбеђивања расположивих средстава за спровођење Уредбе и 

Јавног позива, Управа утврђује испуњеност услова за остваривање права на финансијску 

подршку према редоследу подношења захтева, решењем одобрава исплату и након 

коначности решења даје налог за пренос средстава на наменски рачун подносиоца 

захтева уписан у Регистар пољопривредних газдинстава. 

 

Финансијска подршка исплаћује се подносиоцу захтева до утрошка 

средстава обезбеђених за спровођење Уредбе.                     

                      

Објављивање јавног позива и  

информације у вези расписаног јавног позива 

 

Члан 6. 

      

                        Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на финансијску 

подршку пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године, објављује се на 

огласној табли Управе за аграрна плаћања, у Београду, Булевар краља Александра бр. 84, 

као и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде http://www.minpolj.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна 

плаћања http://www.uap.gov.rs. 

 

                       Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне 

Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 

или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 

011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова. 

 

 

У Београду, 6. октобра 2022. године, 

 

Број: 32-00-34/2022-07  

Дана: 6.10.2022. године 

В.Д. Директора 

Марко Кесић 

 

  

http://www.minpolj.gov.rs/


 

 

Образац  

 

ЗАХТЕВ 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА  

РОДА 2022. ГОДИНЕ 

I. Подаци о подносиоцу захтева 

Категорија подносиоца 

захтева (заокружити) 

 

1) физичко лице - носилац комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства 

2) предузетник 

3) правно лице 

 

За подносиоца захтева у својству физичког лица - носиоца комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства:  

Име и презиме носиоца 

породичног пољопривредног 

газдинства  

 

ЈМБГ подносиоца захтева  
             

 

За подносиоца захтева у својству предузетника: 

Пословно име предузетника   

ЈМБГ подносиоца захтева  
             

 

Матични број преузетника 
        

 

Порески идентификациони 

број - ПИБ 

         

 

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 правног лица 

        

 

Порески идентификациони 

број - ПИБ 

         

 

Сви подносиоци захтева: 

Број пољопривредног 

газдинства - БПГ 

            

 

Адреса пребивалишта 

односно седишта  

 

Општина:  

 

Место:  

 

Улица и кућни број:  

 

Поштански број:  

 

Телефон/факс  

 

 

 

II. Подаци о испорученом и прoдатом сунцокрету рода 2022. године  

- правном лицу или предузетнику који се бави прерадом, складиштењем односно 

извозом сунцокрета 

 

Број и 

датум 

издавања 

рачуна 

Број и 

датум 

издавања 

отпремнице 

Купац 

(назив и седиште)  

Испручена и 

продата 

количина   

Износ у РСД  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

УКУПНО:         



 

 

 
Напомена: Читко попуњен и потписан образац захтева са обавезном документацијом у складу са 

Јавним позивом доставља се Управи за аграрна плаћања у затвореној коверти са назнаком имена 

и презимена и адресе пребивалишта, односно пословног имена и адресе седишта подносиоца 

захтева и напоменом: „Захтев за остваривање права на финансијску подршку пољопривредним 

произвођачима сунцокрета рода 2022. године“, непосредно преко Писарнице републичких 

органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, или поштом на адресу: Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, Булевар краља 

Александра бр. 84, 11000 Београд 

 

 

 

III. Изјава и потпис подносиоца захтева 

  
Овим потврђујем под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и 

сваком другом одговорношћу, да сам пре попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао 

и разумео, да сам произвео, продао и испоручио сунцокрет рода 2022. године из овог 

захтева правном лицу или предузетнику који се бави прерадом, складиштењем односно 

извозом сунцокрета у складу са Уредбом, као и да су сви наведени подаци тачни. 

Овим потврђујем и да сам упознат да се подношење овог захтева не сматра 

преузимањем обавезе од стране корисника буџетских средстава у смислу закона којим 

се уређује буџетски систем, да након обезбеђивања расположивих средстава за 

спровођење Уредбе и Јавног позива, Управа утврђује испуњеност услова за остваривање 

права на финансијску подршку према редоследу подношења захтева, решењем одобрава 

исплату и након коначности решења даје налог за пренос средстава на наменски рачун 

подносиоца захтева уписан у Регистар пољопривредних газдинстава; као и да се 

финансијска подршка исплаћује подносиоцу захтева до утрошка средстава обезбеђених 

за спровођење Уредбе. 

 

 

Место и датум:                  У_________________, ___________године. 

 

Име, презиме и пребивалиште, односно назив и седиште подносиоца захтева:  

 

___________________________________ 

(попунити читко штампаним словима) 

 

Име и презиме одговорног лица подносиоца:  

 

_________________________________ 

(попунити читко штампаним словима) 

 

 

______________________________ 

Својеручни потпис подносица захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева 

 


