
 

 

Образац  

 

ЗАХТЕВ 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА  

РОДА 2022. ГОДИНЕ 

I. Подаци о подносиоцу захтева 

Категорија подносиоца 

захтева (заокружити) 

 

1) физичко лице - носилац комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства 

2) предузетник 

3) правно лице 

 

За подносиоца захтева у својству физичког лица - носиоца комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства:  

Име и презиме носиоца 

породичног пољопривредног 

газдинства  

 

ЈМБГ подносиоца захтева  
             

 

За подносиоца захтева у својству предузетника: 

Пословно име предузетника   

ЈМБГ подносиоца захтева  
             

 

Матични број преузетника 
        

 

Порески идентификациони 

број - ПИБ 

         

 

За подносиоца захтева у својству правног лица 

Пословно име правног лица  

Име и презиме одговорног 

лица у правном лицу 
 

ЈМБГ одговорног лица у 

правном лицу 
             

 



 

 

 

 

Матични број правног лица 

        

 

Порески идентификациони 

број - ПИБ 

         

 

Сви подносиоци захтева: 

Број пољопривредног 

газдинства - БПГ 

            

 

Адреса пребивалишта 

односно седишта  

 

Општина:  

 

Место:  

 

Улица и кућни број:  

 

Поштански број:  

 

Телефон/факс  

 

 

 

II. Подаци о испорученом и прoдатом сунцокрету рода 2022. године  

- правном лицу или предузетнику који се бави прерадом, складиштењем односно 

извозом сунцокрета 

 

Број и 

датум 

издавања 

рачуна 

Број и 

датум 

издавања 

отпремнице 

Купац 

(назив и седиште)  

Испручена и 

продата 

количина   

Износ у РСД  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

УКУПНО:         



 

 

 
Напомена: Читко попуњен и потписан образац захтева са обавезном документацијом у складу са 

Јавним позивом доставља се Управи за аграрна плаћања у затвореној коверти са назнаком имена 

и презимена и адресе пребивалишта, односно пословног имена и адресе седишта подносиоца 

захтева и напоменом: „Захтев за остваривање права на финансијску подршку пољопривредним 

произвођачима сунцокрета рода 2022. године“, непосредно преко Писарнице републичких 

органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, или поштом на адресу: Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, Булевар краља 

Александра бр. 84, 11000 Београд 

 

 

 

III. Изјава и потпис подносиоца захтева 

  
Овим потврђујем под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и 

сваком другом одговорношћу, да сам пре попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао 

и разумео, да сам произвео, продао и испоручио сунцокрет рода 2022. године из овог 

захтева правном лицу или предузетнику који се бави прерадом, складиштењем односно 

извозом сунцокрета у складу са Уредбом, као и да су сви наведени подаци тачни. 

Овим потврђујем и да сам упознат да се подношење овог захтева не сматра 

преузимањем обавезе од стране корисника буџетских средстава у смислу закона којим 

се уређује буџетски систем, да након обезбеђивања расположивих средстава за 

спровођење Уредбе и Јавног позива, Управа утврђује испуњеност услова за остваривање 

права на финансијску подршку према редоследу подношења захтева, решењем одобрава 

исплату и након коначности решења даје налог за пренос средстава на наменски рачун 

подносиоца захтева уписан у Регистар пољопривредних газдинстава; као и да се 

финансијска подршка исплаћује подносиоцу захтева до утрошка средстава обезбеђених 

за спровођење Уредбе. 

 

 

Место и датум:                  У_________________, ___________године. 

 

Име, презиме и пребивалиште, односно назив и седиште подносиоца захтева:  

 

___________________________________ 

(попунити читко штампаним словима) 

 

Име и презиме одговорног лица подносиоца:  

 

_________________________________ 

(попунити читко штампаним словима) 

 

 

______________________________ 

Својеручни потпис подносица захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева 

 


