
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
ДРУГИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ПИВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019.ГОДИНИ 

Подаци о подносиоцу захтева

Категорија подносиоца захтева (заокружити)
1) предузетник
2) правно лице

За подносиоца захтева у својству ПРЕДУЗЕТНИКА:
Пословно име предузетника
ЈМБГ подносиоца захтева
Матични број
Порески идентификациони број
За подносиоца захтева у својству ПРАВНОГ лица:
Пословно име правног лица
Име и Презиме одговорног лица у правном 
лицу
ЈМБГ одговорног лица у правном лицу
Матични број
Порески идентификациони број

У складу са законом којим се уређује 
рачуноводство,правно лице је разврстано на:

1) микро
2) мало
3) средње

Сви подносиоци захтева:
Број пољопривредног газдинства

Адреса  седишта

Општина:
Место:
Улица и кућни број:
Поштански број:
е-mail:
Телефон:

Врста инвестиције и прихватљиве 
инвестиције 

Прилог:

Врста инвестиције:

Прихватљиве инвестиције:

Број и катастарска општина парцеле на којој 
се налази објекат који је предмет 
инвестиције

Адреса објекта који је предмет инвестиције   
( општина, место, улица и кућни број)



НАМЕНА СРЕДСТАВА

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИВА:  

Врста инвестиције
ИЗНОС ИНВЕСТИЦИЈЕ

БЕЗ ПДВ-а

-  кувач за пиво тј вариона, 
-  ферментори за пиво,
-  расхладни систем за одржавање температуре, 
-  плочасти измењивачи за хлађење сладовине,
-  линија за прање ферментора (цип систем), 
-  линија за флаширање, 
-  пумпе за претакање, 
-  линија за пречишћавање и осмозу воде.

РАЧУНИ/ПРЕДРАЧУНИ

Назив добављача

Датум рачуна/предрачуна

Износ без ПДВ

1.

2.

3.

4.



5.

Укупно:

ОПИС ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

ИЗЈАВА 1

Својим потписом потврђујем под материјалном и кривичном одговорношћу следеће:

 да су подаци у обрасцу пријаве и пратећа документација истинити и тачни, 
 да  немам  неизмирених  обавеза  према  Покрајинском  секретаријату  за  пољопривреду,

водопривреду и шумарство и да ћу овлашћеним лицима Покрајинског секретаријата омогућити
њихову проверу, 

 да по неком другом основу не користим бесповратна средства за исту намену,
 добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима

сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни
партнери,  крвни сродници у  правој  линији,  крвни сродници у  побочној  линији  закључно са
трећим  степеном  сродства,  сродници  по  тазбини  до  другог  степена  сродства,  усвојилац  и
усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у
смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица



 није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица

Својим потписом, такође дајем сагласност  за коришћење датих података током процеса провере,
плаћања и трајања утврђених обавеза.

Датум: ______________                             М.П.                           _____________________________
                                                                                                                    Потпис носиоца газдинства/
                                                                                                               овлашћеног лица у правном лицу

ИЗЈАВА 2

1. Ја,  доле  потписани/а,  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  секретаријата  за  пољопривреду,  водопривреду  и  шумарство  на  
Конкурсу за доделу средстава за суфинанисирање инвестиција у опрему  за производњу пива у
2019. години. 

Ја, доле потписани/а, нисам 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  секретаријата  за  пољопривреду,  водопривреду  и  шумарство  на  
Конкурсу за доделу средстава за суфинанисирање инвестиција у опрему  за производњу пива у
2019. 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

ПОПИС ДОСТАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Сви подносиоци захтева
 (заокружити или обележити са стране шта је од докумената достављено)

1. Образац пријаве
2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта
3. Оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава:

a) Прва страна: Подаци о пољопривредном газдинству
b) Друга страна: Структура биљне производње

4. Оверена фотокопија уговора о закупу пољопривредног земљишта
5. Оригинал предрачун
6. Оригинал рачун



7. Оригинал отпремница
8. Оверен извод банке о извршеном плаћању (добављача и корисника)
9. Фотокопија гарантног листа
10
.

Царинска декларација за опрему из увоза (уколико је подносилац пријаве директан
увозник)

11
.

Доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда надлежног 
органа)

12
.

Уверење пореске управе о плаћеном порезу и другим доспелим обавезама из 
јавних прихода за 2018. годину

13
.

Уверење о измиреним обавезама по основу изворних локалних јавних прихода,за 
подносиоца пријаве за 2018. годину

14
.

Доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног пољопривредног 
земљишта:

15
. a) Потврда надлежног органа

b) Фотокопија уговора са Министарством пољопривреде и заштите животне 
средине

- c) Доказ о извршеном плаћању
16
. Извод из Агенције за привредне регистре са пореским идентификационим бројем

17
. Решење о упису у Централни регистар објеката Министарства пољопривреде

18
. Решење(копија)  о упису у регистар произвођача пива.

19
.

Потврда Агенције за привредне регистре да над правним лицем није покренут 
поступак стечаја и/ или ликвидације

20
. Потврду о разврставању (мало, микро, средње) правно лице

21
.

оверена фотокопија уговора о закупу објекта у којем се реализује инвестиција која је
предмет ово конкурса,  с тим што је потребно да је до истека уговора о
закупу преостало најмање пет

 година од момента подношења захтева
22
.

фотокопија уговора о кредиту,уколико је предметна инвестиција набављена путем
кредита

Датум: ______________  M.P.
Потпис носиоца газдинства/

 овлашћеног лица у правном лицу
                                            
__________________



Напомена:  Читко  попуњен  и  потписан  образац  захтева  са  прописаном  документацијом
доставља се у затвореној коверти на адресу: 

Покрајински  секретаријат  за пољопривреду,  водопривреду  и  шумарство,  Булевар  Михајла
Пупина 16, 

21000 Нови Сад, са назнакoм

„КОНКУРС  ЗА  ДОДЕЛУ  СРЕДСТАВА  ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ  ИНВЕСТИЦИЈА  У  НАБАВКУ  ОПРЕМЕ  ЗА
ПРОИЗВОДЊУ  ПИВА НА  ТЕРИТОРИЈИ  АП  ВОЈВОДИНЕ  У  2019.  ГОДИНИ“
или  лично  ‒  у  Писарници  покрајинских  органа  управе  у  згради  Покрајинске  владе,  сваког
радног дана од 9 до 14 часова.

Пријаве које се доставе након наведеног рока или пријаве с непотпуном документацијом, послате 
путем факса или електронске поште, као и непотписане или неоверене пријаве - неће се разматрати. 

Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/456-267; од 10 до 13 часова.

Критеријум Обавезно заокружити

Подносилац  захтева  је  лице  млађе  од  40
година да/не

Пољопривредно  газдинство  се  налази  на
подручју са отежаним условима рада да/не
Подносилац захтева је жена да/не

Радна активност
Бави се искључиво пољопривредом
Пољопривредом више од 50%
Пољопривредом мање од 50%

Власништво  поседа  -  пољопривредно
земљиште и објекти у употреби

у власништву
у закупу
уступљено  на  коришћење  без
накнаде

Датум прве регистрације РПГ
Више од три године

Мање од три године

Пребивалиште
Град
Општина
Остала насељена места 

Корисник је задруга или члан задруге да/не
Корисник  је  члан  добровољног  ватрогасног
друштва да/не

Степен стручне спреме
основна школа
средња школа
пољопривредни факултет

Досадашње  коришћење  средстава
Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство

први пут
други пут
три и више пута

Оцена одрживости инвестиције ниска/средња/висока



Табла – или налепница (димензија 30x30 цм).  

По завршетку РАДОВА, ОДНОСНО МОНТИРАЊА ОПРЕМЕ ,таблу или 
налепницу са доле наведеним подацима поставити на опрему која је 
предмет конкурса. 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

БПГ

(ТАБЛА ТРЕБА ДА САДРЖИ НАТПИС ЗА КОЈУ НАМЕНУ СУ ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА)

НА ПРИМЕР 

НАБАВКА  (НАЗИВ  ОПРЕМЕ)  СУФИНАНСИРАН  ЈЕ  СРЕДСТВИМА
ПОКРАЈИНСКОГ  СЕКРЕТАРИЈАТА  ЗА  ПОЉОПРИВРЕДУ,ВОДОПРИВРЕДУ  И
ШУМАРСТВО-НОВИ САД 

ДАТУМ

(ЗАВРШЕТАК РАДОВА)

Табла/налепница  мора  бити  постављена  по  завршетку  радова  а  ПРЕ
ИЗЛАСКА на ЗАВРШНУ КОНТРОЛУ Пољопривредне стручне и саветодавне
службе.

ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА



На  основу  уговора  о  коришћењу  бесповратних  средстава  за  рурални  развој,  бр.
_______________________,  закљученог  између  Покрајинског  секретаријата  за  пољопривреду,
водопривреду  и  шумарство  и  _____________________________________  из  _____________,  улица
____________ бр. ___, достављам следећи извештај:

Средства су утрошена за ______________________________________, по следећим рачунима:

Ред.бр. Број рачуна Износ без ПДВ-а ПДВ Укупно

           ПО ЗАВРШЕТКУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ОБАВЕЗНО доставити следећу документацију:

 извештај о наменском утрошку средстава;
 оригинал рачун за  набавку  предметне  инвестиције.  Спецификација  опреме треба  да садржи

основне карактеристике и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у
рачуну);

 отпремница за  набавку  предметне  инвестиције  за  коју  је  у  складу, са  посебним прописима,
утврђена обавеза издавања отпремнице;

 доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод оверен од стране банке;
 фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
 фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
 јединствену царинску исправу (уколико је подносилац пријаве директни увозник) - не старија од 

01.01. 2019. године; 
Бесповратна средства добијена од поменутог секретаријата, у износу од _________________ динара, 
наменски су употребљена за _________________________________________.

Трошкове ПДВ-а - у складу с чланом ____. овог уговора-сноси корисник средстава.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА СРЕДСТАВА

УТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗНОС ПРОЦЕНАТ

1.Бесповратна  средства  Покрајинског  секретаријата  за
пољопривреду, водопривреду и шумарство

2.Сопствено учешће

УКУПНО:


