
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

 

 
Програм мера подршке за развој пољопривреде у 2021.години. 

Конкурс за субвенцију трошкова осигурања 

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА 

 

Прочитати пажљиво услове Конкурса. Образац попунити читко, штампаним словима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парцеле покривене полисом 

осигурања 

Цена полисе у 

динарима 

Износ подстицаја по полиси 

20% 

  

   

   

   

   

   

Укупно    

 

Уписати место и датум подношења захтева и потписати изјаву. Потписивањем изјаве прихватају се 

услови конкурса а само тада је захтев исправан. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да за трошкове осигурања код државе не 

субвенционишем део преко 80% од вредности трошка осигурања у 2021. Години на републичком нивоу. 

Изјављујем да немам неизмирених обавеза по било ком основу према општини Аранђеловац. Изјаву 

прилажем као доказ о тачности података, предате документације на конкурсу и као писмену потврду 

прихватања свих услова конкурса. Сагласан сам са свим механизмима обраде података о личности 

остављних у овом Захтеву. 

 

 

__________________________________                                               ___________________________________ 

                     Датум и место                                                                                       Подносилац захтева 

 

 

 

 

Име и презиме носиоца 

Пољопривредног газдинства 

 

ЈМБГ (матични број) 

 

 

Адреса 

 

 

Број телефона 

 

 

Број пољопривредног газдинства БПГ 

 

 

Број наменског рачуна 

 

 

Назив банке 

 

 



ОБРАЗАЦ 1  

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће 

по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 

осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не 

поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће 

се сматрати неуредним. 
 

Поступак покрећем код ................................................................................................................. 
 

ради остваривања права............................................................................................................. 
 

и тим поводом дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

I  Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  

личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у 

поступку одлучивања. 
1
  

 

.......................................... 
                     (место) 

..........................................                                                          ................................................ 
                  (датум)                                                                                                   (потпис даваоца изјаве) 

 

 

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да 

ћу сам/а за потребе поступка прибавити:
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 а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који 

су неопходни за одлучивање.
 
 

 

 б) следеће податке:
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1. ............................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................................. 

Упознат/а сам да уколико  наведене личне податке неопходне за одлучивање органа  не 

поднесем у року од....................дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати 

неуредним. 
 

..........................................  
                          (место) 

..........................................                                                          ................................................ 
                  (датум)                                                                                                      (потпис даваоца изјаве) 

                                                 
1 Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 

104/09 – др. закон, 68/12 – одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је 

обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања 

интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за 

кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите 

права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица. 
 

2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила  
3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део 

личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, 

прибавити сама. 


