Oбразац
ЗАХТЕВ
за коришћење подстицаја за промотивне активности
у пољопривреди и руралном развоју

Категорија подносиоца пријаве
(заокружити)

I
Подаци о подносиоцу захтева
1) физичко лице - носилац комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правно лице;
4) правно лице регистровано у складу са законом којим се
уређују удружења;
5) јединица локалне самоуправе;
6) образовна установа;
7) научноистраживачка установа

За подносиоца захтева у својству физичког лица:
Име и презиме носиоца породичног
пољопривредног газдинства
ЈМБГ подносиоца захтева
Број пољопровредног газдинства
За подносиоца захтева у својству предузетника:
Пословно име предузетника
ЈМБГ подносиоца захтева
Матични број
Порески идентификациони број
Број пољопровредног газдинства
За подносиоца захтева у својству правног лица, правног лица регистрованог у складу са законом којим
се уређују удружења, јединице локалне самоуправе, образовне установе и научноистраживачке
установе:
Назив (правног лица, правног лица
регистрованог у складу са законом којим се
уређују удружења, јединице локалне
самоуправе, образовне установе или
научноистраживачке установе)
Име и презиме одговорног лица у правном
лицу
ЈМБГ одговорног лица у правном лицу
Матични број
Број пољопривредног газдинства (само за
правно лице и образовну установу)

Порески идентификациони број
Сви подносиоци захтева :
Адреса пребивалишта односно седишта

Општина:
Место:
Улица и кућни број:
Поштански број:

Телефон/факс

II
Подаци о промотивним активностима
Врста промотивних активности
1) подстицај за организацију научно-стручних скупова,
(заокружити)
семинара, радионица, трибина и предавања у области
пољопривреде и руралног развоја, на територији Републике
Србије;
2) подстицај за организацију привредних манифестација,
сајмова и изложби у области пољопривреде и руралног развоја,
на територији Републике Србије;
3) подстицај за учешће, односно излагање пољопривредних и
прехрамбених производа на привредним манифестацијама,
сајмовима и изложбама у области пољопривреде и руралног
развоја у иностранству;
4) подстицај за учешће, односно излагање сопствених
пољопривредних и прехрамбених производа на привредним
манифестацијама, сајмовима и изложбама у области
пољопривреде и руралног развоја на територији Републике
Србије.
Врста прихватљивих трошкова
1) закуп просторије са основном техничком опремом за
(заокружити)
организацију
научно-стручних
скупова,
семинара,
радионица, трибина и предавања;
2) ангажовање предавача са одговарајућим референцама
везаним за тему за коју држи предавање;
3) израда и штампање промотивног и едукативног материјала
на тему која је била предмет научно-стручног скупа,
семинара, радионице, трибине или предавања;
4) оглашавање у штампаним и електронским медијима;
5) закуп излагачког простора са основном техничком опремом;
6) изградња, односно закуп штанда;
7) закуп бине, озвучења и осветљења;
8) штампање промотивног материјала.
Назив, број и датум
Број и датум
Добављач, односно
издавања документа
Трошкови
издавања
пружалац услуга (назив
којим је извршено
за које се
рачуна
и седиште издаваоца
плаћање (потврда о
Износ у РСД
Редни
број
подноси
односно
рачуна односно друге
преносу средстава или
без ПДВ
захтев
закључења
уговорне стране)
извод, оверени од
уговора
стране банке односно
фискални исечак)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
Укупно:
III
Изјава подносиоца захтева да са добављачем, односно пружаоцем услуга ниje повезано лице

Овим потврђујем под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и сваком
другом одговорношћу да са добављачем, односно пружаоцем услуга нисам повезано лице 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.
У_________________, ___________године.
Име и презиме подносиоца захтева:
______________________________
(попунити читко штампаним словима)
Својеручни потпис, односно овера подносиоца захтева:
_______________________________
М.П.
IV
Изјава подносиоца захтева о прибављању података

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС”, брoj 18/16), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
Поступак покрећем код Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде Управe за аграрна плаћања ради остваривања права на подстицаје у пољопривреди и руралном
развоју и тим поводом дајем следећу
ИЗЈАВУ
I Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради
личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, а који су неопходни у поступку
одлучивања1
..........................................
(место)
..........................................
(датум)

................................................
(потпис/потпис и печат даваоца изјаве)

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем
да ћу сам/а за потребе поступка прибавити: 2
а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су
неопходни за одлучивање
б) следеће податке:3
1. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од
стране надлежне пореске управе;
2. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од
стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
3. Потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту
пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предмет подстицаја из захтева не користи
подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да исти предмет
подстицаја није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
4. Потврду надлежног покрајинског органа да за предмет подстицаја из захтева не
користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да исти
предмет подстицаја није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, ако подносилац захтева
има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине подноси;
5. Извод из одговарајућег регистра, у складу са прописима којима се уређује
регистрација подносиоца захтева.
Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не
поднесем уз захтев, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним
..........................................
(место)
..........................................
(датум)

................................................
(потпис/потпис и печат даваоца изјаве)

Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 –
одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје
надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања,
откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала,
заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица
2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила
3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о
чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама
1

V
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 односно назив подносиоца захтева: _________________________________
(попунити читко штампаним словима)
Својеручни потпис односно овера подносиоца захтева: _____________________________

М.П.

