
Образац 3 
 

ЗАХТЕВ  

ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА 

РИБАРСТВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У СЕКТОРУ МЛЕКА, МЕСА, ВОЋА, 

ПОВРЋА И ГРОЖЂА У 2017 ГОДИНИ 

 

*Број и датум решења о одобравању права на подстицаје: 

 

____________________ од ___________________године 

 

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 

 

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 својствупредузетника: 

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: 

Телефон/факс  

Редни број и назив прилога, врсте 

инвестиција и прихватљиве 

инвестиције из Прилога 1, Прилога 2 и 

Прилога 3 

Прилог: 

 

 

 

Врсте инвестиција: 

 

 

 

Прихватљиве нвестиције: 

 

 

 

 

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) 

 

*Не попуњава лице које је реализовало инвестицију у складу са чланом 34. 

Правилника 

 
 



 

I I 

Прихватљиве инвестиције на које се односи захтев и подаци о добављачу и рачуну 

Бр

. 

Ставке за које се 

подноси захтев (за 

опрему 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:  



 

 

 

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: 

     -  нема нереализованих инвестиција за које су му одoбрена подстицајна средства на основу 

закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју; 

     - нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за 

послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита; 

     - за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу 

(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за 

коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује 

кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима; 

     - добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним 

лицима сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, 

ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији 

закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, 

усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су 

повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица 

     - није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица 

 

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: _______________________________________ 

                                                        (попунити читко штампаним словима) 

 
 
Својеручни потпис односно овера подносиоца пријаве: 

                                                                                                                ___________________________ 

                                                                                                         М.П. 

 
Напомена: Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом доставља се 

Управи за аграрна плаћања у затвореној коверти непосредно преко Писарнице републичких органа управе у 

Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде и заштите 

животне средине - Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84, са назнаком: 

„Захтев за исплату подстицаја за инвестиције у прераду  пољопривредних и прехрамбених производа и производа 

рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа у 2017. години”.  



 

 

 

Образац 2. 

 

 

ТАБЕЛА ЧЛАНОВА ЗАДРУГЕ 

 

Назив и седиште земљорадничке задруге: _____________________________ 

 

Подаци о најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава 

као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних 

газдинстава у активном статусу: 

 

Редни 

број 

Име и презиме 

члана задруге 

Датум 

рођења 

Број 

пољопривредног 

газдинства 

Пол 
Адреса 

становања 
Потпис  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

Место и датум М.П.  Потписодговорноглица 

__________________  

__________________  __________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


