ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ ЗЕМЉИШТА ДО 5 ХЕКТАРА У 2022. ГОДИНИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ
Подносилац захтева - физичко лице носилац регистрованог пољопривредног газдинства
Име и презиме носиоца РПГ
Адреса (место, улица и број)
ЈМБГ
Подаци о газдинству
Број РПГ
Име и презиме овлашћеног лица
Датум регистрације
Да / Не

ПДВ статус
Да ли РПГ припада групи повезаних
лица
Величина пољопривредног
газдинства (хектара)

Да / Не

Контакт телефон
Мобини телефон
e-mail:
Досадашње коришћење средстава
Фонда

Први пут

ПРЕДМЕТ КРЕДИТИРАЊА – БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ И
БРОЈ ПАРЦЕЛЕ
1.
2.
3.
Укупно:

Други пут

Трећи пут

Купопродајни
износ у динарској
противвредности

Износ
траженог
кредита(РСД)

ПОПИС ДОСТАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1.

Образац пријаве

2.

Оверен предуговор

3.

Оригинал извода из катастра непокретности

4.

Процена тржишне вредности предложене хипотеке

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Уколико је предмет обезбеђења банкарска гаранција потребно
је доставити писмо о намерама издавања гаранције;
Oригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који
издаје Управа за трезор
Потврда пословне банке о промету на рачуну газдинства за
претходну и текућу годину
Доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање
(потврда надлежног органа)
Доказ о измирeним доспелим обавезама за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини – потврда
надлежног органа- издато од стране надлежног органа
јединице локалне самоуправе
Доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са
31.12.2021. године за подносиоца пријаве

11.

Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта

12.

Фотокопија дипломе о стеченом средњем или високом
образовању на пољопривредном факултету

13.

Потврда о чланству у земљорадничкој задрузи

14.

Попуњен и потписан образац Захтева и Сагласности за
повлачење извештаја Кредитног бироа

15.

Уплаћена накнада за коришћење услуга Кредитног бироа

Подаци за бодовање

Обавезно заокружити

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година
Подносилац захтева је жена
Радна активност
Датум прве регистрације РПГ
Пребивалиште
Корисник је задруга или члан задруге
Степен стручне спреме
Чланови домаћинства

да/не
да/не
Бави се искључиво пољопривредом
Пољопривредом више од 50%
Пољопривредом мање од 50%
Више од три године
Мање од три године
Неразвијена општина
Недовољно развијена општина
Остала насељена места
да/не
Нема образовање у пољопривреди
Средња пољопривредна школа
Пољопривредни факултет
Преко 5 чланова
Од 3 до 5 члана
До 2 члана

ИЗЈАВА
Својим потписом потврђујем под материјалном и кривичном одговорношћу следеће:
•

да су подаци у обрасцу пријаве и пратећа документација истинити и тачни,
Датум: ______________

М.П.

_____________________________
Потпис носиоца газдинства/
овлашћеног лица у правном лицу

ИЗЈАВА 2
1.

Ја, доле потписани, сагласан/на сам да лично прикупљам све податке о којима се води службена евиденција, а који
су неопходни за одлучивање у процесу апликације код Покрајинског фонда за развој пољопривреде на
Конкурсу за доделу средстава за 2022. години.

2.

Ја, доле потписани, нисам сагласан/на да лично прикупљам све податке о којима се води службена евиденција, а
који су неопходни за одлучивање у процесу апликације код Покрајинског фонда за развој пољопривреде на
Конкурсу за доделу средстава за у 2022. години.

Заокружити један од понуђених одговора.
Овом изјавом, потврђујем и да сам упознат са одредбама Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр.
18/2016), члан 103. по којима је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Датум: ______________

М.П.

_____________________________
Потпис носиоца газдинства/
овлашћеног лица у правном лицу

