
БРОЈ И ДАТУМ ПРИЈАВЕ 

(попуњава Министарство за бригу о селу) 

Број пријаве: Датум пријаве: 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ  

 

ОБРАЗАЦ СЕ ПОПУЊАВА ЕЛЕКТРОНСКИ 

 

 I ОПШТИ ПОДАЦИ ( попуњава јединица локалне самоуправе) 

1.  Јединица локалне самоуправе  

2.  Адреса и поштански број  

3.  Матични број   

4.  Порески идентификациони број 

ПИБ 

 

5.  Број подрачуна за текуће наменске 

трансфере у ужем смислу од 

Републике нижем нивоу власти, са 

позивом на број 

 

6.  Име и презиме градоначелника/ 

председника општине 

 

7.  Контакт телефон и Е-mail  

 

 

 II ОПШТИ ПОДАЦИ (попуњава задруга) 

1.  Пословно име задруге   

 

2.  Матични број задруге  

 

 

3.  Порески идентификациони број 

ПИБ 

 

4.  Регистровано седиште задруге 

(Град/Општина, место и адреса) 

 

5.  Насељено место и адреса где 

задруга планира да реализује свој 

пројекат (мора бити на територији 

Града/Општине где се налази 

регистровано седиште задруге) 

 

6.  Контакт телефон  

(обавезно попунити) 

 

7.  E-mail 

(обавезно попунити) 

 

 

8.  Интернет страница задруге  

9.  Име и презиме директора задруге 

и   ЈМБГ 

 

10.  Назив претежне делатности  

 

11.  Делатност за чије бављење задруга 

конкурише 

 



12.  Година оснивања задруге  

 

13.  Број чланова задруге  

 

14.  Број чланова задруге женског пола  

15.  Број коопераната са којима 

задруга послује на основу уговора 

о пословној сарадњи 

 

16.  Просечан број запослених у 

задрузи у претходне три године 

(сабрати стање за сваки 1. дан у 

месецу и поделити са 12) 

 

17.  Да ли задруга има своје огранке? 

(ако има, навести које) 

 

18.  Да ли задруга послује са улозима 

или чланаринама; навести износ 

основног капитала? 

 

19.  Нето резултат по годинама 2018: 

2019: 

2020: 

20.  Физички обим производње по 

годинама са јединицом мере 

2018: 

2019: 

2020: 

21.  Најзначајнији купци задруге  

 

22.  Укупна површина у хектарима 

којом располаже задруга 

 

23.  Укупна површина у хектарима 

којом располажу задругари 

 

24.  Подаци о земљишту на коме ће се 

изводити грађевински радови и 

објекту на земљишту, у којем ће 

бити монтирана опрема 

(катастарска општина, број 

катастарске парцеле и површина 

објекта) 

 

25.  Да ли су земљиште и објекат на 

земљишту у којем ће бити 

монтирана опрема у власништву 

задруге или је задруга закључила 

уговор о закупу? 

 

26.  Досадашње коришћење буџетских 

средстава кроз различите 

програме/пројекте (износ и 

намена) 

 

27.  Да ли задруга планира додатне 

инвестиције, осим по овом 

пројекту и у ком износу? 

 

28.  Да ли су оснивачи задруге 

припадници угрожених 

друштвених група (само за 

социјалне задруге)? 

 



29.  Да ли задруга или чланови 

поседују сертификат за бављење 

уметничким и старим занатима, 

односно пословима домаће 

радиности (само за занатске 

задруге)? 

 

30.  Да ли чланови задруге поседују у 

власништву објекат, унет у 

задругу као улог или дат задрузи у 

закуп, који је категорисан за 

пружање угоститељских услуга 

смештаја у врсти објекта домаће 

радиности или сеоског 

туристичког домаћинства и 

евидентиран у  регистру 

туризма/Е-туристи (само за 

туристичке задруге)? 

 

31.  Да ли задруга изводи грађевинске 

радове које финансира из 

сопствених средстава, у оквиру 

реализације пројекта за који 

конкурише, и у ком износу?  

 

 

 

III СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДРАЧУНА (навести за шта конкурише задруга по 

предрачунима) 

 Број 

предрачуна 

Датум 

издавања 

предрачуна 

Предмет 

предрачуна 

Износ са 

ПДВ-ом 

(РСД) 

Износ без 

ПДВ-а 

(РСД) 

Назив 

издаваоца 

предрачуна 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

IV СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 

Укупна вредност пројекта (са ПДВ-ом):  

Средства која обезбеђује Министарство за бригу 

о селу (са ПДВ-ом): 

 

Средства која улаже задруга:  

 



 

 

 

 

ИЗЈАВА ДИРЕКТОРА ЗАДРУГЕ  

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем следеће: 

 

- да су подаци наведени у обрасцу пријаве истинити и тачни;  

- да директор задруге и чланови задруге нису били директор или чланови неке 

друге задруге (сложене задруге или задруге чланице сложене задруге) која је 

добила бесповратна средства на основу Јавног конкурса који је спровео Кабинет 

министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију јавних 

предузећа у 2017,2018. и 2019. години ; 

- да директор задруге и чланови задруге нису са директором и члановима задруге 

(сложене задруге или задруге чланице сложене задруге) која је добила 

бесповратна средства на основу Јавног конкурса који је спровео Кабинет 

министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију јавних 

предузећа у 2017,2018. и 2019. години у првом степену крвног сродства, односно 

да нису супружници/ванбрачни партнери; 

- да су износи за прописане намене који су наведени у достављеним предрачунима, 

у границама њихове вредности на тржишту 

 

Својим потписом, дајем сагласност за коришћење датих података током поступка 

спровођења Јавног конкурса. 

 

Датум: ______________                          _____________________________ 

                                                                                       Потпис директора задруге 
 

ИЗЈАВА И САГЛАСНОСТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА/ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем следеће: 

 

- да је задруга измирила све обавезе према јединици пореске локалне самоуправе 

закључно са датумом подношења пријаве на Јавни конкурс; 

 

- да ће јединица локалне самоуправе на захтев Министарства доставити све 

додатне информације које могу бити од значаја приликом оцењивања пријаве. 

 

Својим потписом, дајем сагласност за коришћење датих података током поступка 

спровођења Јавног конкурса. 

 

Датум: ______________                                       _____________________________ 

                                                Потпис градоначелника/председника општине 

  


