
Образац 1
ЗАХТЕВ

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ
ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ У СЕКТОРУ

МЛЕКА, МЕСА, ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА
За подносиоца захтева у својству физичког лица

Име и презиме носиоца
пољопривредног газдинства

ЈМБГ

За подносиоца захтева у својству предузетника

Пословно име предузетника

ЈМБГ

За подносиоца захтева у својству правног лица

Пословно име правног лица

Име и презиме овлашћеног лица

у складу са законом којим се уређује
рачуноводство, правно лице је

разврстано на:

Микро Мала Средња

Матични број

Порески идентификациони број -
ПИБ

Седиште правног лица

Назив делатности из АПР

Сви подносиоци захтева

Број пољопривредног регистра (БПГ)

Адреса (општина, место, улица и
број)

Број рачуна

Назив банке



Подаци о купљеној опреми и/или набавци контролних/евиденционих маркица
Назив

опреме/инвестиције
Цена

опреме/инвестиције
(без урачунатог ПДВ)

Број и датум доказа о извршеном
плаћању

Место и датум М.П. Потпис одговорног лица
________________
________________ ___________________________

Напомене:
1) Захтев се доставља у затвореној коверти, на адресу: Министарство
пољопривреде, и заштите животне средине - Управа за аграрна плаћања, 15000
Шабац, ул. Хајдук Вељкова 4-6, са назнаком: "Захтев за коришћење подстицајних
средстава за унапређење конкурентности и достизања стандарда квалитета кроз
инвестиције у прераду пољопривредних производа и маркетинг у сектору млеко, месо,
воће и поврће"

2) Неприхватљиви трошкови су:

1) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне
сагласности од државних институција и јавних предузећа;

2) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и сл.;
3) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;
4) трошкови за куповину половне опреме и материјала;
5) трошкови за куповину судова намењених производњи вина који су израђени на

бази пластичних маса;
6) накнада за сопствени рад и материјал подносиоца захтева;
7) реализација инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на

други начин који представља начин гашења обавезе путем пребијања дугова.



ИЗЈАВА

ИЗЈАВЉУЈЕМ под законском одговорношћу да:

- нисам остварио подстицаје за инвестиције прописане овим правилником по неком
другом основу;

- сам пре попуњавања обрасца пажљиво га прочитао и разумео, као и да су сви
наведени подаци у обрасцу тачни.

У _____________, ____________ године.

Име и презиме подносиоца захтева: _______________________________
(попунити читко штампаним

словима)
Својеручни потпис односно
овера подносиоца захтева:

_______________________________



Образац 2
ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ

Назив земљорадничке задруге: ____________________________

Редни
број

Име и презиме
члана задруге

Датум
рођења

БПГ
Број пољопривредног

газдинства

Пол Адреса
становања

Потпис

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

*Напомена: Величину табеле прилагодити броју чланова задруге


