
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПРЕРАДУ 

ВОЋА,ПОВРЋА (УКЉУЧУЈУЋИ И ПЕЧУРКЕ), НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021.ГОДИНИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

Пословно име правног лица

Име и презиме овлашћеног лица

Матични број

Порески идентификациони број 
ПИБ

Назив делатности из АПР

Број пољопривредног газдинства

Величина пољопривредног 
газдинства (хектара)

Поштански број и место

Општина

Адреса

Контакт телефон

e-mail:

Досадашње коришћење средстава 
Секретаријата

Први пут Други пут Трећи пут

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ УЛАГАЊА

Поштански број и место

Општина

Адреса

Катастарска општина

Број катастарске парцеле објекта

Величина објекта у којем се 
поставља опрема из Конкурса (m2)

НАМЕНА СРЕДСТАВА



Шифра Врста инвестиције
Износ

инвестиције 
без ПДВ

304.5.3.1

Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање производа
од воћа, поврћа (укључујући и печурке)као и њихових производа сушаре 
(на пример: тунелске, тракасте, коморне), опрема и уређаји за сушење у 
вакуму, опрема и уређаји за микроталасно сушење, опрема и уређаји за 
осмотско сушење, опрема и уређаји за сушење замрзавањем – 
лиофилизатор, друга и слична опрема и уређаји намењени за ову врсту 
инвестиције;

304.5.3.2

набавка нове опреме и уређаја зa зaмрзaвaњe воћа и поврћа, као и 
њихових производа (укључујући и печурке): континуални тунел за 
замрзавање, уређаји за замрзавање у блоковима, класичан тунел, друга и 
слична опрема и уређаји намењени за ову врсту инвестиције; 

304.5.3.3

набавка нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију воћа и 
поврћа и стерилизацију производа (укључујућии печурке): бланшери 
разни са припадајућом опремом, пастеризатори (на пример: плочасти, 
цевни, тунелски), стерилизатори (хоризонтални, вертикални, континуални 
и дисконтинуални, односно аутоклави), пастер када друга и слична опрема
и уређаји намењени за ову врсту инвестиције

304.5.3.4
набавка нове  опреме за пријем воћа, поврћа, као и прераду, пуњење и 
паковање њихових производа (укључујући и печурке).

Укупно:

ОПИС ОПРЕМЕ

Назив производа који се прерађује

Укупне количине за прераду у току године:

- Од тога из сопствене производње:

- Од тога од других произвођача:

Капацитет тражене опреме (kg/24h)

РАЧУНИ/ПРЕДРАЧУНИ

Назив добављача

Датум рачуна/предрачуна

Износ без ПДВ

1.



2.

3.

4.

5.

Укупно:

ОПИС ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ





ИЗЈАВА

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 Секретаријата омогућити њихову
проверу, 

 да по неком другом основу не користим бесповратна средства за исту намену.

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 суфинанисирање инвестиција у опрему и уређаје за сушење
воћа,поврћа(укључујући  и  печурке),  опрему  за  замрзавање  воћа  и  поврћа,  бланширање,
пастеризацију и стерилизацију, опрему за пријем, прераду,пуњење и паковање производа од
воћа,поврћа(укључујући и печурке) 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 суфинанисирање инвестиција у опрему и уређаје за сушење
воћа,поврћа(укључујући  и  печурке),  опрему  за  замрзавање  воћа  и  поврћа,  бланширање,
пастеризацију и стерилизацију, опрему за пријем, прераду,пуњење и паковање производа од
воћа,поврћа(укључујући и печурке) 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 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. Оверена фотокопија уговора о закупу објекта у којем се реализује инвестиција

6. Оригинал предрачун

7. Пословни план

8. Оригинал рачун

9. Оригинал отпремница

10.
Фотокопија уговора о кредиту ако је предметна инвестиција набављена путем 
кредита 

11. Оверен извод банке о извршеном плаћању (добављача и корисника)

12. Фотокопија гарантног листа

13.
Царинска декларација за опрему из увоза (уколико је подносилац пријаве директан 
увозник)

14.
Доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда надлежног 
органа)

15.
Фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом образовању (средња 
пољопривредна школа, пољопривредни факултет)

16.
Доказ о измиреним обавезама по основу изворних локалних јавних прихода,за 
подносиоца пријаве и власника објекта(ако је објекат у закупу)

17.
Доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног пољопривредног 
земљишта:

- a) Потврда надлежног органа

-
b) Фотокопија уговора са Министарством пољопривреде и заштите животне 

средине

- c) Доказ о извршеном плаћању

18. Извод из Агенције за привредне регистре са пореским идентификационим бројем

19. Ако је члан задруге –доставити потврду о чланству

20.
Потврда Агенције за привредне регистре да над правним лицем није покренут 
поступак стечаја и/ или ликвидације

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

22.

За  земљорадничке  задруге  потврду  овлашћеног  Ревизијског  савеза  да
земљорадничка задруга послује у складу са Законом о задругама („Службени гласник
РС“,  број  112/2015),  при чему се  потврда  издаје  на  основу  коначног  извештаја  о
обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом;

Датум: ______________  M.P.
Потпис носиоца газдинства/

 овлашћеног лица у правном лицу
                                                                                                                                                                  __________________


