
Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука                                                                         Образац 2 

И З Ј А В А 

 

Ја__________________________________________________________рођен-а________ године,  
Име и презиме одговорног/овлаштеног лица и назив привредног субјекта 

Адреса регистрације _______________________ЈИБ__________________________________  

под пуном моралном, метеријалном и кривичном одговорношћу, као одговорно/овлаштено лице 

у правном лицу   

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 Да ћу, уколико остварим право на средства од накнаде за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. год. иста намјенски 

користити и предметно земљиште одржавати у складу са мјерама дефинисаним у 

пројекту, у трајању од најмање три наредне године. 

 Да ћу комисији Центра обезбједити несметан приступ предметним парцелама и узимање 

узорака земљишта за анализу, и у моје име, исте доставити у овлаштену 

институцију:__________________________(Пољопривредни факултет/Пољопривредни 

институт).                     

 Да ћу преузети налаз и сносити трошкове извршене анализе и исти доставити комисији 

Центра у року од 7 дана од дана обавештавања о урађеној анализи. 

 Да ћу у случају потребе ангажовања овлаштених стручних тјела (мелиоративне и 

противерозивне мјере на парцели), сносити трошкове израде пројекта за потребе јавног 

позива. 

 Да ћу у року од 15 дана од дана објављивања званичних резултата јавног позива 

потписати уговор о кориштењу одобрених средстава. Свјестан одговорности сагласан 

сам да уколико се неодазовем у поменутом року, одричем се права на кориштење 

одобрених средстава.  

 Да ћу Центру након реализације мјера из захтјева, у предвиђеном року поднијети 

наративни и финансијски извјештај о агротехничким, пројектом предвиђеним мјерама. 

 Да ћу омогућити радницима Центра и надлежној инспекцији Града, контролу реализације 

средстава и пројекта.  

 Сагласан сам да вратим добијена средства, уколико се утврди да су наведени подаци или 

приложени документи неистинити, или да су добијена средства ненамјенски утрошена. 

 

 

Изјава служи за пријаву на Јавни позив уз предају захтјева за додјелу средстава прикупљених 

по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2020. 

годину. 

 

 

У Бањалуци дана: ______2020. године                               ___________________________ 

                                                                                                        Потпис даваоца изјаве 

 

                                                                                                                               Бр.личне карте______________ 



Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука                                                                         Образац 2 

И З Ј А В А 

Ја_________________________________________________рођен-а________________ године, 
                      Име (име оца) и презиме 

Адреса/МЗ:_____________________________________________ЈМБ_______________________                                                                                                                     

под пуном моралном, метријалном и кривичном одговорношћу,    

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 Да ћу, уколико остварим право на средства од накнаде за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. год., иста намјенски 

користити и предметно земљиште одржавати у складу са мјерама дефинисаним у 

пројекту, у трајању од најмање три наредне године. 

 Да ћу комисији Центра обезбједити несметан приступ предметним парцелама и узимање 

узорака земљишта за анализу, и у моје име, исте доставити у овлаштену 

институцију:__________________________ (Пољопривредни факултет/Пољопривредни 

институт).                     

 Да ћу преузети налаз и сносити трошкове извршене анализе и налаз доставити комисији 

Центра у року од 7 дана од дана обавештавања о урађеној анализи. 

 Да ћу у случају потребе ангажовања овлаштених стручних тјела (мелиоративне и 

противерозивне мјере на парцели), сносити трошкове израде пројекта за потребе јавног 

позива. 

 Да ћу у року од 15 дана од дана објављивања званичних резултата јавног позива 

потписати уговор о кориштењу одобрених средстава. Свјестан одговорности сагласан 

сам да уколико се неодазовем у поменутом року, одричем права на кориштење 

одобрених средстава.  

 Да ћу Центру након реализације мјера из захтјева у предвиђеном року поднијети 

наративни и финансијски извјештај о агротехничким пројектом предвиђеним мјерама. 

 Да ћу омогућити радницима Центра и надлежној инспекцији Града, контролу реализације 

средстава и пројекта.  

 Сагласан сам да вратим добијена средства, уколико се утврди да су наведени подаци или 

приложени документи неистинити, или да су добијена средства ненамјенски утрошена. 

 

 

Изјава служи за пријаву на Јавни позив уз предају захтјева за додјелу средстава прикупљених 

по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. 

годину. 

 

 

У Бањалуци дана: ______2019. године                               ___________________________ 

                                                                                          Потпис даваоца изјаве 

 

                                                                                                     Бр.личне карте______________ 


