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ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  
ЗА НАБАВКУ СЕРТИФИКОВАНИХ САДНИЦА ВОЋА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ЈЕСЕЊУ САДЊУ 
 

I ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

Име и презиме   

Број л.к. и место издавања  

Адреса становања (општина, место, 
улица и број) 

 

Контакт телефони, e-mail 
 

Користио/ла сам подстицајна средства 

града Зајечара у области 

пољопривреде у 2017. год.(заокружити ) 

1. Да                     2.  Не 

 

II ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ 

Број регистрованог породичног 
пољопривредног газдинства  (РПГ) 

 

Назив банке и број наменског рачуна 
регистрованог газдинства 

 

 

II НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

1.ВОЋНА ВРСТА_________________ 

Број садница који је набављен__________________ 

Површина ___________________________________ 

Катастарска парцела(КП)________________ 

Катастарска општина(КО)________________ 

Добављач______________________ 

 

Износ  рачуна  без ПДВ______________________рсд 

1.Добављач у ПДВ    2. Добављач није у ПДВ-у  

(заокружити 1 или 2) 

Износ подстицаја 

Попуњава Комисија 

Попуњава Комисија___________________________________ 

       *Заокружити одговарајући број и уписати укупну површину под одређеном врстом засада 

 
У Зајечару ____.____. 2018. године           ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

 _____________________________ 
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И З Ј А В А подносиоца пријаве 

РПГ број________________ 

 

Ја ________________________________________, 

   (име и презиме подносиоца пријаве)  

1 под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем 

да у 2018. години, не користим бесповратна подстицајна средства од 

стране других буџетских корисника за исту намену која је предмет пријаве 

коју сам поднео по Јавном позиву за достављање пријава за доделу 

подстицајних средстава за набавку сертификованих садница воћака на 

територији града Зајечара за 2018. годину.  

2 Овом Изјавом дајем сагласност Градској управи Зајечар, да може за 

потребе поступка по пријави за доделу бесповратних подстицајних 

средстава намењених пољопривреди за 2018. годину извршити увид, 

прибавити и обрадити  личне податке подносиоца Пријаве. 

3 Потврђујем да 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 

4 ПОТВРЂУЈЕМ  (заокружити ) 

а) да сам садњу ИЗВРШИО на КП парцели_____________КО___________. 

б) да ћу садњу ИЗВРШИТИ  најкасније до 31.12.2018  на  

КП парцели__________________КО___________________ . 

в) да ће  након садње у Управи за трезор бити пријављена промена на 

парцели. 

У Зајечару ____.____. 2018. године  
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                                                             ДАВАЛАЦ ИЗЈАВЕ            

_____________________________    


