
Образац  

ЗАХТЕВ  
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ 

ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА И ХМЕЉА  
ЗА _____________ ГОДИНУ 

  

  I. Општи подаци  

Категорија подносиоца захтева  

(заокружити)  

1) физичко лице; 

2) предузетник; 

3) правно лице:  

(1) привредно друштво,  

(2) земљорадничка задруга,  

(3) манастир и црква,  

(4) задужбина,  

(5) научноистраживачка организација,  

(6) школа; 

Име и презиме (За подносиоца 

захтева у својству физичког лица);  

 

Пословно име (За подносиоца 

захтева у својству предузетника и 

правног лица) 

   

Адреса  

Број пољопривредног газдинства                                         
 

   
 

Име и презиме одговорног лица у 

правном лицу (За подносиоца 

захтева у својству правног лица) 

   

ЈМБГ подносиоца захтева (За 

подносиоца захтева у својству 

физичког лица); 

ЈМБГ одговорног лица у правном 

лицу (За подносиоца захтева у 

својству правног лица) 

                                          
 

   
 

Матични број (За подносиоца 

захтева у својству предузетника и 

правног лица) 

                           
 

   
 

Порески идентификациони број  

(За подносиоца захтева у својству 

предузетника и правног лица) 

                              
 

   
 

Телефон/факс  
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Е-маил  

 

   

  II. Подаци о производном засаду (за сваки засад попунити појединачно) 
(Производни засад у смислу Правилника може да се налази на једној или више катастарских 

парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину) 

 

Редни број засада  

Време подизања 

засада 

(заокружити) 

1) IV квартал претходне календарске године 

2) I, II квартал текуће календарске године 

3) III квартал текуће календарске године (за јагоду) 

Површина 

производног засада 

који је предмет 

захтева  

 

Укупан број 

посађених садница, 

односно постављених 

садница боровнице, 

односно малине у 

саксијама/врећама са 

супстратом 

   

Сорта(е)/клон(ови)   Назив Број 

садница 

Подлога(е) Домаћа/ одомаћена сорта у 

складу са чланом 5. 

Правилника (да/не) 

     

     

     

     

     

     

Место инвестиције 

(место производног 

засада)  

Округ:  

Општина:  

Катастарска општина:  

Подручје са отежаним условима рада у пољопривреди 

(да/не): 
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Бројеви катастарских парцела:  

 

 

 

 

 

 

  II. Подаци о производном засаду (за сваки засад попунити појединачно) 

(Производни засад у смислу Правилника може да се налази на једној или више катастарских 

парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину) 

Редни број засада  

Време подизања засада 

(заокружити) 

1) IV квартал претходне календарске године 

2) I, II квартал текуће календарске године 

3) III квартал текуће календарске године (за јагоду) 

Активна површина 

производног засада који је 

предмет захтева  

 

Укупан број посађених 

садница, односно 

постављених садница 

боровнице, односно малине 

у саксијама/врећама са 

супстратом 

   

Сорта(е)/клон(ови)   Назив Број 

садница 

Подлога(е) Домаћа/ 

одомаћена 

сорта у 

складу са 

чланом 5. 

Правилника 

(да/не) 

     

     

     

     

     

     

Место инвестиције 

(место производног засада)  

Округ:  

Општина:  

Катастарска општина:  
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Подручје са отежаним условима рада у 

пољопривреди (да/не): 

Бројеви катастарских парцела:  

 

  II. Подаци о производном засаду (за сваки засад попунити појединачно) 
(Производни засад у смислу Правилника може да се налази на једној или више катастарских 

парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину) 

Редни број засада  

Време подизања засада 

(заокружити) 

1) IV квартал претходне календарске године 

2) I, II квартал текуће календарске године 

3) III квартал текуће календарске године (за јагоду) 

Површина производног 

засада који је предмет 

захтева  

 

Укупан број посађених 

садница, односно 

постављених садница 

боровнице, односно малине 

у саксијама/врећама са 

супстратом 

   

Сорта(е)/клон(ови)   Назив Број 

садница 

Подлога(е) Домаћа/ 

одомаћена 

сорта у 

складу са 

чланом 5. 

Правилника 

(да/не) 

     

     

     

     

     

     

Место инвестиције 

(место производног засада)  

Округ:  

Општина:  
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Катастарска општина:  

Подручје са отежаним условима рада у 

пољопривреди (да/не): 

Бројеви катастарских парцела:  

 

 

 

 

 

 

 

III. Подаци о рачунима (за плаћене саднице, наслоне, припрему земљишта, 

анализу земљишта, супстрат са сертификатом за производне засаде боровнице, 

односно малине)   

БР.  
Предмет 

инвестиције  
Број и датум рачуна  

Добављач 

(назив и 

седиште)  

Износ у РСД 

без пдв  
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  Укупно:  

   

   

IV. Подаци о предрачунима 

(попуњава се само за наслоне)  

БР.  
Предмет 

инвестиције  

Број и датум 

издавања рачуна  

Добављач 

(назив и 

седиште)  

Износ у РСД 

без пдв  

               

               

     

Укупно: 

 

 

V. Изјава подносиоца захтева  

Овим потврђујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу, да за исте оправдане трошкове за које сам поднео/ла захтев 

сходно правилнику којим се уређују подстицаји програмима за унапређење 

конкурентности који обухватају инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства кроз подстицање подизања вишегодишњих 

производних засада воћака  и хмеља, по другом основу нисам остварио/ла право 

на подстицајна средства, као и да у тренутку подношења захтева за остваривање 

подстицаја, немам евидентираних, доспелих и неизмирених дуговања према 

министарству надлежном за послове пољопривреде по основу раније 

остварених подстицаја, субвенција, односно кредита. 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношљу изјављујем да 

сам производни засад подигао    __________________________ 
                                                      (уписати месец и годину садње) 
 

Такође, изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу да је на катастарским парцелама на којима су подигнути 

производни засади, извршено риголовање, односно дубока обрада земљишта 

код јабучастих, коштичавих и језгратих врста воћака, као и код   и хмеља, 

односно основна обрада земљишта за јагодасте врсте воћака, осим за 

производни засад боровнице, односно малине са постављеним садницама 

боровница, односно малина у саксијама/врећама са супстратом у току 

претходне, односно текуће календарске године, као и да је извршена хемијска 

анализа земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту,  , 

односно хмељ, осим за производни засад боровнице, односно малине са 

постављеним садницама боровница, односно малина у саксијама/врећама са 

супстратом у току претходне, односно текуће календарске године, у складу са 

условима прописаним овим правилником. 
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VI. Потпис 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 подносиоца:    

(попунити читко штампаним словима)  

  ________________________ 

Потпис подносиоца захтева  

Напомена: Читко попуњен и потписан образац захтева са прописаном документацијом из члана 

19. Правилника доставља се у затвореној коверти, на адресу: Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља 

Александра бр. 84, са назнаком: „Захтев за коришћење подстицаја за подизање вишегодишњих 

производних засада воћака и хмеља за __________ годину”. 
 

*)Површина подигнутог производног засада у смислу Правилника је површина активног засада, у коју 

нису укључени путеви и прилази; 

**) Површина засада/парцеле израчунава се множењем броја садница у датом засаду/на парцели са 

хранидбеним простором једне биљке израженим у m2; 

***) Хранидбени простор је површина изражена у m2 коју заузима коренов систем једне биљке, а 

израчунава се множењем размака између редова (m) са размаком у реду, односно између биљака (m); 



 


