
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, 
ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Физичко лице

Име и презиме носиоца РПГ

ЈМБГ

Правно лице

Пословно име правног лица

Име и презиме овлашћеног лица

Матични број

Порески идентификациони број ПИБ

Назив делатности из АПР

Сви подносиоци захтева

Број пољопривредног газдинства

Поштански број и место

Општина

Адреса

Контакт телефон

Е-mail:

Досадашње коришћење средстава Секретаријата:
Први пут Други пут Три и више пута

Степен стручне спреме Средња пољопривредна 
школа

Пољопривредни факултет

Корисник је задруга или члан задруге

Да Не 

Корисник  је  сертификован  за  органску
производњу  и/или  производи  сировину  или
готов производ са географским пореклом

Да Не 

1



ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ УЛАГАЊА

Сектор Воће Винова лоза Поврће Остали усеви

Уписана површина (хектара), у 
Регистру пољопривредних 
газдинстава по секторима (воће, 
поврће, остали усеви)

Катастарска општина

Навести бројеве катастарских 
парцела на којима се поставља 
систем за наводњавање

Површина свих катастарских 
парцела на којима се поставља 
систем за наводњавање (хектара)

Место одакле се црпи вода за 
наводњавање:

Канал Бунар

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Врста инвестиције
Износ инвестиције 

без ПДВ

1. Пумпе за наводњавање

2. Агрегати за покретање пумпи

3. Цевне линије са распрскивачима

4. Систем за наводњавање „кап по кап“

5. Системи за филтрирање

6. Системи за фертиригацију

7. Опремање бунара

8. Цистерне за наводњавање

9. Систем за субиригацију

10. Опрема за цевоводе

11. Водени топови

12. Системи бочних крила

13. Тифони

14. Системи за наводњавање у типу „ренџер”, „центар пивот” и „линеар”

15. Подземни и надземни „кап по кап“ латерали 

16. Агротекстили

17. Малч фолије

18. Мобилне линије за наводњавање са сопственом енергијом (Соларни 
панел системи са пратећом опремом за покретање пумпи за 
наводњавање, пумпа за наводњавање, агрегат за покретање пумпи за 
наводњавање и тифон)

Укупно:
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РАЧУНИ/ПРЕДРАЧУНИ

Назив добављача
Датум

рачуна/предрачуна
Износ без ПДВ

1.

2. 

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

Укупно:

ОПИС ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
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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: ______________                                                   _____________________________

                                                                                                    Потпис подносиоца пријаве

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  секретаријата за  пољопривреду,  водопривреду и шумарство  на  Конкурсу за
доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за
побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у
2021. години. 

2. Ја, доле потписани, 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 суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за
побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у
2021. 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 подносиоца пријаве
                                                                                                                       овлашћеног лица у правном лицу
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ПОПИС ДОСТАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Образац пријаве

2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта

3. Оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава

4.
Доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде
Војводине“)

5.
Доказ о измиреним доспелим пореским обавезама (издато од стране надлежног
органа јединице локалне самоуправе)

6.
Доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног пољопривредног 
земљишта

7. Предрачун

8. Рачун

9. Отпремница

10
.

Фискални рачун

11
.

Потврда банке о извршеном плаћању

12
.

Фотокопија уговора о кредиту

13. Фотокопија гарантног листа

14
.

Јединствена царинска исправа

15
.

Фотокопија дипломе о стеченом средњем и високом образовању из области 
пољопривреде

16
.

Ако је члан задруге потврда о чланству

17
.

Копија сертификата за органску производњу или сертификат о заштићеном 
географском пореклу

18
.

Важећа потврда о извршеној контроли плодности земљишта које је предмет 
инвестиције

Додатна документација за предузетнике и правна лица

19
.

Извод из Агенције за привредне регистре

20
.

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

21
.

Потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно лице разврстано у 
микро или мало правно лице, у складу са Законом о рачуноводству

22.
За земљорадничке задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да 
земљорадничка задруга послује у складу са Законом о задругама

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