
 
 

 
 

             
                                            

 
 
 
 

 
 
РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА БАЧКА 
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 20, 21000 НОВИ САД 
 

 
 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 
 
 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ОЗНАКЕ БРЕНДА БАЧКЕ  

 
Образац попунити електронским путем 

 
 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ  

РЕГИСТРОВАНО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО-физичко лице1 

Име и презиме:  

Број регистрованог 

пољопривредног газдинства БПГ  

 

Адреса становања (улица и број):  

Контакт телефони:  

e-mail:  

Навести врсту пољопривредне 
производње за коју је газдинство 
регистровано у Управи за трезор: 

  

Уколико је Регистровано 
пољопривредно газдинство 

регистровано као Сеоско 
туристичко домаћинство навести 
додељену категорију на основу 
Решења о категоризацији 
јединице локалне самоуправе 

  

Досадашњa сарадња са 

Регионалном развојном агенцијом 
Бачка (навести догађаје и/или 
пројекте) 

 

 

                                                             
1 Уколико је носилац регистрованог пољопривредног газдинства и предузетник попунити табелу I и II  



 
 

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ  

ПРЕДУЗЕТНИК-физичко лице2 

Име и презиме:  

Матични број:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Адреса становања (улица и број):  

Контакт телефони:  

e-mail:  

Досадашњa сарадња са 
Регионалном развојном агенцијом 

Бачка (навести догађаје и/или 
пројекте и/или коришћене услуге 
Агенције) 

 

 
 

 

 

III ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ правнo лицe3 

Подносилац пријаве:  

Овлашћена особа (име и презиме):  

Општина:  

Поштански број и место:  

Адреса (улица и број):  

e-mail:  

Матични број:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Уколико је правно лице 

пољопривредно газдинство број 
регистрованог пољопривредног 
газдинства БПГ: 

 

Уколико је правно лице 
пољопривредно газдинство, 

навести врсту пољопривредне 
производње за коју је 
регистровано: 

  

Уколико је правно лице удружење 
грађана, навести циљеве и 
активности УГ за које је 

регистровано код Агенције за 
привредне регистре 

  

Досадашњa сарадња са 
Регионалном развојном агенцијом 
Бачка (навести догађаје и/или 

пројекте и/или коришћене услуге 

 

                                                             
2 Уколико је носилац регистрованог пољопривредног газдинства и предузетник попунити табелу I и II 

3 У која спадају и регистрована пољопривредна газдинства у систему ПДВ-а 



 
 

 
 

             
                                            

 
 
 
 

Агенције) 

Лице за контакт: 

Име и презиме:  

Телефон:  

Мобилни 
телефон: 

 

 
 

V OПИС ПРОИЗВОДА или АКТИВНОСТИ/УСЛУГЕ 

 Навести временски период бављења производњом/пружањем услуге 
 Описати производ/услугу/манифестацију 
 Навести одакле се набавља репроматеријал за производњу 
 Навести одакле се ангажује радна снага за производњу или пружање 

услуга 
 Навести удео ручног рада у производњи 
 Уколико је подносилац пријаве регистрована предузетничка радња за 

бављење старим занатима описати традиционалан начин производње 
 Уколико производ/услуга постоји и у другим регијама Србије објаснити 

на који начин се производ/услуга подносиоца пријаве разликује од тих 

производа 
 Уколико производ/услуга постоји и у другим крајевима Бачке описати на 

који начин се производ/услуга подносиоца пријаве разликује од тих 
производа 

 Приложити фотографије у оквиру обрасца 

 Навести друге релевантне информације које могу бити од значаја при 
доношењу одлуке о додели права на коришћење регионалног Бренда 

Бачке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

Својим потписом под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем 

следеће: 

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

 да ћу овлашћеним лицима Агенције омогућити њихову проверу, 

 да немам неиспуњених уговорних обавеза према Регионалној 
развојној агенцији Бачка  

 да немам неизмирених  обавеза по основу јавних прихода  за 2017. 

годину 

Својим потписом, такође дајем сагласност за коришћење датих података 

током процеса провере, и трајања утврђених обавеза. 

 

 

Датум: ______________                       

М.П.  

                                                                                                                                              

Потпис подносиоца пријаве 

 

         _____________________________ 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА БАЧКА 
 


