
Конкурсу за избор корисника средстава Буџетског фонда за  пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2022. годину 

 

Захтев за остваривање права на подстицаје за меру 
„Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде“ 

у 2022. години 

Број   ___________________ 
 

Дана ____________ 2022.год 

 

              Подаци о подносиоцу захтева 

Назив удружења   

Улица и број  

Поштански број и место  

Град / Општина   

e-mail:  

Матични број   

ПИБ подносиоца  

Број жиро рачуна код Управе за трезор  
(ако је отворен) 

 

Име и презиме председника удружења   

Лице за контакт: 
 

Име и презиме  

телефон:  

мобилни телефон:  

Број чланова пудружења  

Број реализовних пројеката/инвестиција у 
претодних 10 година 

 

 

Подаци о пројекту/активностима 

Назив пројекта/активности 
 

Детаљан опис доставити у прилогу захтева (општи и специфични циљеви, локација – место, 
временски оквир,  активности које реализација пројекта подразумева, корисници пројекта - циљне групе,  
oчекивани резултат пројекта, индикатори и извори провере, oдрживост пројекта, видљивост пројекта и 
буџет /финанијски план) 

 

Предлог финансијског плана 

Р.б Намена Назив добављача 
Бр. и датум 
предрачуна   

Укупан износ без 
ПДВ 

 

Укупан износ 
са ПДВ 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 Укупно:     



Конкурсу за избор корисника средстава Буџетског фонда за  пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2022. годину 

 

Уз Захтев за коришћење подстицаја за меру „Успостављање и јачање удружења у области 
пољопривреде“ за 2022. годину прилажемо: 
1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 
ИЗЈАВА 1 

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу  својим потписом потврђујем : 

 да су подаци у обрасцу захтева и пратећа документација истинити и тачни; 

 да сам упознат са свим условима  Конкурса за избор корисника средстава Буџетског 
фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2022. годину и условима 
коришћења подстицајних средстава; 

 да за  исту намену за коју  подносим овај захтев не користим и да нећу користити 
бесповратна средства, подстицаје, субвенције и донације од другог органа, организација 
и институција; 

 да нисам повезано лице са  добављачем у смислу закона којим се уређују јавне набавке; 

 сагласност за коришћење датих података током процеса провере, одобравања 
средстава, плаћања и трајања утврђених обавеза 
 

                                                                                                              Потпис подносиоца захтева 
 

 ______________________ 
 

У Нишу 
Дана ____________2022. 

 
              Потпис подносиоца захтева 

 
                                                                                                                                        

___________________________ 

 


