
Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за  пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2021. годину 

 

Захтев за  подстицаје за меру                                                                              
„Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава“ 

за 2021. годину 

 Број   230 -  ______ /2021-04 

 Дана ____________ 2021.год  

 

 

Члан удружења или задруге (заокружити) да не 

Број чланова регистрованог пољопривредног газдинства  

Укупан износ финансијске подршке РПГ у претходне 3 године 

из средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални 

развој Града Ниша (РСД) 

 

Примена стандарда (заокружити) да не 

 
     
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

Име и презиме   

ЈМБГ  
 
 

Број  РПГ    

Адреса 
 
 

Локација РПГ  

Kонтакт телефон 
 
 

ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИЈИ 

Сектор  (захтев може да се односи на  више инвестиција у  оквиру једног сектора) - заокружити 
 
      Млеко            Месо          Јаја             Воће, грожђе, поврће                 Остали усеви                 Пчеларство 

 
Шифра инвестиције:______________ Шифра инвестиције:_______________ Шифра инвестиције:____________                  
             

Конкуришем за подстицајна средства  за  набавку (навести  предмет инвестиције и количину, за пластенике 
навести број и димензије пластеника): 
 
 
 
 
 
 

Подаци о локацији инвестиције 
(засади, пластеници, објекти, опрема за 
објекте и пластенике/ кошнице и др) 

КО  и  број катастарске парцеле Површина парцеле 

  

  

  

Површина/величина  предмета  инвестиције 

засада/пластеника/објекта (у m²) 
 

За инвестицију – набавка комплетног 

пластеника навести величине и локације  већ 

постојећих пластеника на газдинству  

КО  и  број катастарске парцеле Величина пластеника 
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РАЧУНИ/ПРЕДРАЧУНИ 
 

Назив добављача 
Број и датум 

рачуна/предрачуна 
Износ без ПДВ Износ са ПДВ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
 

 
 
Уз Захтев за коришћење подстицаја поред наведених рачуна/предрачуна, прилажем и: 

(навести сва документа која се прилажу уз захтев осим напред наведених рачуна/предрачуна) 

 
1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Укупна вредност инвестиције без ПДВ 
 
 

Укупна вредност инвестиције са  ПДВ  

 
ИЗЈАВА 1 

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу  својим потписом потврђујем : 

• да су подаци у обрасцу захтева и пратећа документација истинити и тачни; 

• да сам упознат са свим условима  Конкурса за избор корисника средстава Буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2021. годину и условима коришћења подстицајних 
средстава; 

• да за  исту намену за коју  подносим овај захтев не користим и да нећу користити бесповратна 
средства, подстицаје, субвенције и донације од другог органа, организација и институција; 

• да нисам повезано лице са  добављачем у смислу закона којим се уређују јавне набавке; 

• сагласност за коришћење датих података током процеса провере, плаћања и трајања утврђених 
обавеза 
 

  Потпис подносиоца захтева 
 

✓ ___________________________ 
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ИЗЈАВА 2 

(Није обавезно - потписује се само у случају када је подносилац захтева сагласан) 

 
Сагласан/на сам да Градска управа за имовину и одрживи развој  може да изврши увид, да прибави и 
обради личне податке о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања по 
Захтеву за за  подстицаје за меру „Инвестицијеу физичку имовину пољопривредних газдинстава“ који сам 
поднео/ла на Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за  пољопривреду и рурални развој 
Града Ниша за 2021. годину. 
 
Овом изјавом, потврђујем и да сам упознат/а са одредбама Закона о општем управном поступку („Сл. 
гласник РС“ бр. 18/2016), члан 103. по којима орган може да по службеној дужности, у складу са законом, 
врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су 
неопходни за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.  
                                                                                                

                                                                                                            Потпис подносиоца захтева 

 

✓ ___________________________ 

 

 

У Нишу, 

Дана ____________2021. 

 
 

Потпис подносиоца захтева 
 

✓                                                                                            
___________________________ 


