
Образац 1  
ЗАХТЕВ 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У 
ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ 

ПРОИЗВОДА У СЕКТОРУ ПРОИЗВОДЊЕ ВИНА ЗА __________ ГОДИНУ 

   

1. Подаци о подносиоцу захтева  

Категорија 
подносиоца 

захтева 
(заокружити)  

1) предузетник 
2) привредно друштво 
3) земљорадничка задруга 
4) задужбина  

За подносиоца захтева у својству предузетника:  

Пословно име 
предузетника  

  

ЈМБГ подносиоца 
захтева  

                                       
 

  
 

Матични број                          
 

  
 

Порески 
идентификациони 
број  

                           
 

  
 

За подносиоца захтева у својству привредног друштва, 
земљорадничке задруге и задужбине:  

Пословно име 
правног лица  

   

Име и презиме 
одговорног лица у 
правном лицу  

   

ЈМБГ одговорног 
лица у правном 
лицу  

                                       
 

  
 

Матични број                          
 

  
 

Порески 
идентификациони 
број  

                           
 

  
 

У складу са 
законом којим се 

уређује 
рачуноводство, 
правно лице је 
разврстано на:  

1) микро 
2) мало  

 

Сви подносиоци захтева:  



Број 
пољопривредног 
газдинства  

                                    
 

  
 

Назив и седиште 
удружења 
произвођача 
грожђа и вина са 
ознаком 
географског 
порекла чији је 
члан подносилац 
захтева  

   

Место у коме се 
налази објекат 
винарије који је 

предмет захтева  

Општина:  

Виноградарски рејон:  

Место:  

Катастарска општина:  

Број катастарске парцеле:  

Телефон/факс     

Е-маил     

   

II. Подаци о инвестицијама које нису реализоване до дана подношења захтева  

БР.  
Предмет инвестиције 

(Опис и шифра из Прилога)  
Број и датум 

издавања понуде  
Добављач 

(назив и седиште)  
Износ у РСД 

без ПДВ  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

III. Подаци о инвестицијама које су у потпуности реализоване до дана подношења 
захтева  

БР.  
Предмет инвестиције 

(Опис и шифра из Прилога)  
Број и датум 

издавања рачуна  
Добављач 

(назив и седиште)  
Износ у РСД 

без ПДВ  

               

               

               



               

               

               

               

   

IV. Изјава подносиоца захтева  

Овим потврђујем под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и сваком 
другом одговорношћу, да подносилац овог захтева:  

1) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству 
надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, 
субвенција и кредита;  

2) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом 
основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет 
другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним 
прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним 
газдинствима;  

3) је измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода;  

4) 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. 

V. 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.  

   

Назив и седиште подносиоца 
захтева:  

___________________________________________
__________  

  

   (попунити читко штампаним словима)    

   

Име и презиме одговорног лица 
подносиоца:  

______________________________________
_________  

  

   (попунити читко штампаним словима)    

   

______________________________________ 
Потпис одговорног лица подносиоца захтева 



Напомена: Читко попуњен и потписан образац захтева са прописаном документацијом 
доставља се у затвореној коверти, на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља 
Александра 84, са назнаком: "Захтев за остваривање права на подстицаје за 
инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у 
сектору производње вина за _________ годину".  

   
   

Образац 2  
   

ТАБЕЛА ЧЛАНОВА ЗАДРУГЕ  

Назив и седиште земљорадничке задруге: 
_____________________________________________________  

Подаци о најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или 
чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у 
активном статусу:  

Редни 
број  

Име и презиме 
члана задруге  

Датум 
рођења  

Број пољопривредног 
газдинства  

Пол  
Адреса 

становања  
Потпис  

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

   
   

Место и датум:     Потпис одговорног лица  

___________________     _______________________  

 


