
  (Образац 1)

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

Презиме и име: _________________________________________________________________

Датум рођења: _________________________________________________________________

ЈМБГ: _________________________________________________________________________

Број текућег рачуна: _____________________________________________________________

Број ПГ: _______________________________________________________________________

Адреса:  _______________________________________________________________________

Број телефона: _________________________________________________________________

Е-маил: _______________________________________________________________________

2. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЧЛАНОВИМА ДОМАЋИНСТВА

Унесите податке о регистрованим члановима вашег пољопривредног газдинства:

РБ Презиме и име ЈМБГ Старост

Сродство
са

подносио
цем

пријаве

Занимање

Радни статус
(запослен,

незапослен,
пензионер...) 

1

2

3

4

5

3. УСЛОВИ СТАНОВАЊА:
(Изабрати једну од опција уношењем знака X у квадратић)

  □ Властита кућа/стан

 □Изнајмљена кућа/стан:              



4. ИЗВОРИ ПРИХОДА ВАШЕ ПОРОДИЦЕ И ЊИХОВ ПРОСЕЧАН МЕСЕЧНИ ИЗНОС?

Наведите оквирни износ укупних прихода које остварује ваше пољопривредно 
газднинство (укупни износ који остваре сви чланови). Изабрати једну или више опција 
уношењем знака X у квадратић:

       □ Лична примања (плата, 

пензија,)_________________________________________________________________
 

       □ Приход од 

пољопривреде____________________________________________________________

       □ Социјална давања (дечји додатак, социјална помоћ, туђа помоћ  и  нега...)  

_________________________________________________________________________________
                      

       □ Остало _______________________________________________________________

5. ОБИМ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ 
     

Наведите структуру производње вашег газдинства. Које сте усеве гајили и на којој 
површини, врсту стоке број грла. По потреби додајте нове редове. 

Р.Бр. Усев / Врста стоке Површина (ар) / Број грла

1

2

3

4

5

6. РАСПОЛОЖИВИ УСЛОВИ ЗА БАВЉЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДОМ 
          

ЗЕМЉИШТЕ

Својина
Са могућношћу
наводњавања

(ар)

Без могућности
за наводњавање

(ар)

Под ливадама и
пашњацима (ар)

Шуме
(ар)

У власништву

У закупу

УКУПНО:



ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ
Врста Број

Краве

Бикови

Свиње

Овце

Козе

Живина

Остало_____________

МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА, ОБЈЕКТИ

Врста (Марка и тип) Број (односно површина за објекте)

7. ДА ЛИ СТЕ ДО САДА ДОБИЈАЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ОПШТИНЕ, РЕПУБЛИКЕ ИЛИ 
ДОНАЦИЈЕ ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА?
(Изабрати једну од опција уношењем знака X у квадратић)

 □ НЕ      

 □ ДА, једном/шта сте добили  ____________________/_____________________________

   

 □ ДА, више пута/шта сте добили  _________________/_____________________________



8. СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ БИЋЕ ИСКОРИШЋЕНА ЗА СЛЕДЕЋУ НАМЕНУ:

(Детаљно  описати  намену  улагања.  Објаснити  на  који  начин  ће  улагање
унапредити вашу пољопривредну производњу,  планиране приходе, расходе, добит
и све остале податке које сматрате битним)
НАПОМЕНА: За предвиђено улагање ОБАВЕЗНО је навести прецизну тржишну вредност
неопходне робе, као и из којих средстава, односно које врсте производње ћете добијену
позајмицу вратити.

8.1. ОПИС УЛАГАЊА

Навести за коју врсту улагања вам је потребна позајмица. Детаљнији и прецизниј опис
повећаће ваше шансе да ваш захтев буде прецизно решен



Земљиште на коме ће се обављати производња са набављеном опремом:

Власништво Локација

У власништву:

У закупу:

од____________ до ______________

Власник (Име, презиме, адреса):
 _______________________________________

________________________________________

Куповина новог:

ПОТРЕБНА УЛАГАЊА:

Ред.
бр.

ОПИС УЛАГАЊА Износ у дин. 

1.

2.

3.

4.

5.

УКУПНА УЛАГАЊА:

ОЧЕКИВАНИ ГОДИШЊИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (Уколико је потребно додати нове редове): 

Ред.
бр.

ВРСТА ПРОИЗВОДА
Јед.
мере

Обим
производње

Јединична
цена

 у дин. 

Вредност
производње у

дин.
1.

2.

3.

4.

5.

У К У П Н О:



ОЧЕКИВАНИ ГОДИШЊИ РАСХОДИ:

Ред.
бр.

ВРСТА РАСХОДА ПРОЦЕЊЕНИ ИЗНОС

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Укупни расходи:

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Навести на који начин ће бити ангажовани нови радници. Одабрати један или више од
понуђених одговора уношењем знака X у квадратић, и унети број радника

Планирано ширење  производње захтева ангажовање (_____) нових радника. Нови радници
ће бити ангажовани на следећи начин:

 □ Регистровањем пољопривредног газдинства (уколико оно већ није регистровано) са 

_______________ регистрованим члановима.

□ Пријавом ____ нових чланова на пољопривредно газдинство.

□ Пријавом на осигурање по основу обављања пољопривредне делатности ____ чланова

пољопривредног газдинства.

9. ПЛАН ОТПЛАТЕ ПОЗАЈМИЦЕ

Средства добијена на име позајмице вратићу у наредних пет година:
(навести врсту производа и очекивану расположиву количину на годишњем нивоу. 
Напомена: расположива количина мора да омогућу вредносно покривање годишње рате 
отплате)

 □ 100% предајом производа: __________________________________________________



 □  Делом кроз  предају  производа  и  делом у  новцу,  на  следећи  начин:  ____% предајом
производа  ____________________________________________________________ и _____%
у новцу.

 □100% у новцу. 

Подносилац пријаве, под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу,
изјављује  да  су  подаци  наведени  у  пријави   истинити,  потпуни  и  коректни.
Веродостојност ове изјаве подосилац потврђује својим потписом.

НАПОМЕНА: 
Захтев  се  попуњава  читко,  штампаним  словима,  пожељно  на  рачунару.  У  случају
потребе  додати  нове  редове  у  приложеним  табелама.  У  сврху  прецизнијег
образложења захтева, може се доставити и додатна документација која није наведена
као обавезна, нпр. прорфактура добављача опреме или сл.

Приложена документација:

1. Попуњен образац захтева - Образац 1;

2. Потврда  о  активном  статусу  пољопривредног  газдинства  за  2019.  годину  за
регистрована газдинства и изјава да ће на газдинство бити пријављен још најмање један
члан  у  року  од  годину  дана  ,  или  изјава  о  обавези  регистровања  газдинства  за
пољпривреднике који немају регистровано газдинство,или изјава о обавези за уплату
пореза и доприноса за обавезно здравствено и социјално осигурање ;

3. Изјава  о  обавези  регистрације  пољопривредног  газдинства  уколико  оно  већ  није
регистровано,  односно  о  пријави  још  најмање  једног  члана,  уколико  је  оно  већ
регистровано,  односно   о  обавези  подношења  пријава  на  осигурање  по  основу
обављања пољоппривредне делатности - Образац 2;

4. Извод  из  регистра  земљишних  површина  –  пријављене  површине  и/или  извод  из
регистра пољопривредног газдинства – животиње;

5. Фотокопија личне карте;

6. Фотокопија картице текућег рачуна;

7. Изјава о прихватању обавезе достављања средства обезбеђења за враћање позајмице 

8. (  не  достављају  се  уз  пријаву  за  конкурс ,  већ приликом склапања уговора,  уколико
захтев буде позитивно решен и одобрена позајмица) – Образац 3.

У Књажевцу,                                                                  ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

___________2019.године                                              _________________________

                                                                                        __________________________


	МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА, ОБЈЕКТИ

