
Oбразац 

 

Захтев за коришћење подстицаја  

за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката  

у пољопривреди кроз мере и акције подршке промотивним активностима 

у пољопривреди и руралном развоју 

 

I 

Подаци о подносиоцу захтева 

Категорија подносиоца пријаве 

(заокружити) 

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства,  

2)   предузетник  

3)   научноистраживачка установа 

За подносиоца захтева у својству физичког лица: 

Име и презиме носиоца породичног 

пољопривредног газдинства  

ЈМБГ подносиоца захтева              

 

Број пољопровредног газдинства             

 

За подносиоца захтева у својству предузетника: 

Пословно име предузетника 
 

ЈМБГ подносиоца захтева 
             

 

Број пољопровредног газдинства 
            

 

За подносиоца захтева у својству научноистраживачке установе: 

Назив научносираживачке установе  

Име и презиме одговорног лица у правном 

лицу 
 

ЈМБГ одговорног лица у правном лицу              

 

Матични број 
 

Порески идентификациони број 
 

Сви подносиоци захтева : 

Адреса пребивалишта односно седишта  

Општина: 

Место: 

Улица и кућни број: 

Поштански број: 

Телефон/факс  

 

 

 

 



II 

Подаци о промотивним активностима 

Врста промотивних активности  

(заокружити) 

 

1) организација научно-стручних скупова, семинара, радионица, 

трибина, предавања, у земљи; 

 

2) организација привредних манифестација, сајмова и изложби, 

укључујући и изложбе културне баштине, у земљи; 

 

3) учешће односно излагање (домаћих, сопствених, 

пољопривредних) производа на привредним манифестацијама, 

сајмовима и изложбама, у земљи и иностранству. 

 

Врста прихватљивих трошкова 

(заокружити) 

 

1) закуп излагачког простора са основним техничким услугама; 

2) изградња односно закуп штанда; 

3) закуп бине, озвучења и осветлења; 

4) дизајн и штампа промотивног материјала (за програм и 

пропагандни материјал манифестације) 

5) реклама у штампаним и електронским медијима; 

 

Ред

бр. 
Трошкови за 

које се 

подноси 

захтев 

Број и датум 

издавања 

рачуна односно 

закључења 

уговора  

Добављач (назив и 

седиште издаваоца 

рачуна односно 

друге уговорне 

стране) 

 

Назив, број и датум 

издавања документа 

којим је извршено 

плаћање (потврда о 

преносу средстава или 

извод, оверени од 

стране банке односно 

фискални исечак) 

Износ у РСД 

без ПДВ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

                                                                                                                                       Укупно: 

 
              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 односно назив подносиоца захтева: _________________________________  

(попунити читко штампаним словима)  

 

 

Својеручни потпис односно овера подносиоца захтева: _____________________________ 


