Образац 4
ЗАХТЕВ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА НАБАВКУ КОНТРОЛНИХ
МАРКИЦА И ЕВИДЕНЦИОНИХ МАРКИЦА
I
Подаци о подносиоцу захтева

Категорија подносиоца захтева
(заокружити)

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства,
2) предузетник
3) привредно друштво
4) земљорадничка задруга
5) удружење

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
Порески идентификациони број
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
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:

2
Телефон/факс
Добављач (назив и седиште)
Број и датум издавања рачуна:
1. Контролне маркице
2. Евиденционе маркице
(заокружити)

Назив, број и датум издавања документа којим је
извршено плаћање (потврда о преносу средстава или
извод, оверени од стране банке односно фискални
исечак):
Цена без ПДВ:

Број и катастарска општина парцеле на
којој се налази објекат који је предмет
инвестиције
Адреса објекта који је предмет
инвестиције (општина, место, улица и
кућни број)
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: _______________________________________
(попунити читко штампаним словима)
Својеручни потпис, односно овера подносиоца захтева:

М.П
__________________________________________________________________
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, 11050 Београд, Булевар краља
Александра бр. 84, са назнаком: „Захтев за коришћење подстицаја за набавку контролних
маркица и евиденционих маркица”.
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