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ПРИЈАВА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ НАПУШТЕНОГ ОБРАДИВОГ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СКЛАДУ СА НАМЕНОМ У 2022. ГОДИНИ 

Сагласно са одредбама Уредбe о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног земљишта за 2022. годину (“Службени гласник РС”, број 88/22) и Конкурса за 

расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2022. 

години, подносим пријаву за расподелу средстава за коришћење напуштеног обрадивог пољопривредног 

земљишта у складу са наменом у 2022. години. 

     Табела 1: Подаци о катастарским парцелама напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта које се у 

2022. години стављају у функцију пољопривредне производње и које су уписане у Регистар пољопривредних 

газдинстава на територији Републике Србије, ван територија аутономних покрајина: 
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УКУПНА ПОВРШИНА:      

  

У___________________________ ,  ____________________2022. године 

________________________________________ 

                                                         потпис Подносиоца пријаве

 

(Име и презиме подносиоца пријаве носиоца комерцијалног породичног пољопривредног 

газдинства  ) 

 

(Пребивалиште – место, улица и број) 

БПГ (број пољопривредног газдинства)  

ЈМБГ подносиоца пријаве  

Контакт телефон  
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Табела 3: Подаци о агротехничким мерама планираним за извођење у 2022. години на парцелама  обрадивог пољопривредног земљишта из Табеле број 1 овог 

обрасца које је потребно да се изведу ради стављања у функцију пољопривредне производње напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта у складу са 

наменом у 2022. години  
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НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА И ДРУГИ НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ 

- улагање на катастарској парцели која у евиденцији Републичког геодетског завода није уписана 

по врсти као обрадиво пољопривредно земљиште; 

- порези и трошкови пратећих административних такси и друге обавезе у складу са позитивним 

законским прописима које проистичу закључењем уговора; 

- трошкови инпута и други трошкови у пољопривредној производњи; 

- улагање у пољопривредно земљиште које није уписано у Регистар пољопривредних 

газдинстава и налази се на територији аутононих покрајина; 

- улагање изведено пре закључења уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 

 
 

Корисник средстава са којим Управа закључи уговор о коришћењу средстава ће бити у обавези да 

достави извештај о спроведеним радовима из уговора који ће садржати њихов опис и податак када су 

изведени, док ће друга права и преузете обавезе бити утврђене закључењем уговора између Корисника 

средстава и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

Подносилац пријаве може да оствари право на средства за коришћење напуштеног обрадивог 

пољопривредног земљишта у складу са наменом ако поднесе једну пријаву која се односи укупну површину 

напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта од једног до десет хектара која се најкасније до 15. октобра 

2022. године ставља у функцију пољопривредне производње, односно најкасније до 15. октобра 2021. године 

користи у складу са наменом. 

 

Подносилац пријаве на конкурс обавезно подноси:  

1.  читко попуњен и потписан образац пријавe; 

2. записник републичког пољопривредног инспектора о фактичком начину коришћења обрадивог 

пољопривредног земљишта; 

3. Потписану изјаву која је саставни део обрасца, односно Пријаве за доделу средстава за расподелу 

средстава за стављање у функцију пољопривредне производње напуштеног обрадивог пољопривредног 

земљишта у складу са наменом у 2022. години.  

 
Документација, осим записника републичког пољопривредног инспектора се доставља у оригиналу. 

ИЗЈАВА БРОЈ 1 ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 
 

Својим потписом потврђујем под материјалном и кривичном одговорношћу следеће: 

• да сам пре попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао и разумео, 

• да сам упознат са информацијама које се односе на прихватљивост инвестиционог улaгањa за 

коришћење напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта у складу са наменом у 2022. 

години и дужностима корисника средстава, 

• да су подаци у обрасцу пријаве и пратећа документација истинити и тачни.  

Својим потписом, такође дајем сагласност за коришћење датих података током процеса провере, 

плаћања и трајања утврђених обавеза. 

 

Датум: ______________                                                         _____________________________ 

                                                                                потпис подносиоца Пријаве  
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Бројеви контакт телефона:  011/ 3281 - 541, 011/ 3348-046 и 011/ 3282-039 

Информације у вези са подношењем Пријаве на конкурс могу се добити  сваког радног дана у времену 

од 10:00 – 12:00 часова. 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА  

Пријаве на Конкурс се подносе закључно са 12.09.2022. године. 

 

Начин достављања: 

Конкурсна документација доставља се у затвореној коверти поштанским путем, на адресу: 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Управа за пољопривредно земљиште 

ул. Немањина 22-26, 11000 Београд 

са назнаком:  ЗА КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, 

УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2022. ГОДИНИ - Пријава на 

конкурс за коришћење напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта у складу са наменом у 2022. 

години 

(НЕ ОТВАРАТИ) 

или непосредно у писарници Управе за заједничке послове републичких органа (у затвореној коверти) 

на наведеној адреси: Београд, Немањина 22-26. 

 

На полеђини коверте написати име  и презиме или назив и адресу подносиоца пријаве. 

 

  


