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ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА 

НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА 
БИЉАКА У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ 

 
 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ/НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКОГ УЛАГАЊА 

Име и презиме/ Пословно име правног 
лица, предузетника 

 

Име и презиме овлашћеног лица у 
правном лицу 

 

ЈМБГ/МБ  

Број пољопривредног газдинства  

Поштански број  

Место  

Адреса  

Општина  

Контакт телефон  

E-mail 
(уноси се искључиво e-mail подносиоца пријаве, 
а уколико је подносилац пријаве активни 
корисник АгроСенс платформе уноси се e-mail 
којим је пријављен на АгроСенс платформу) 

 

Досадашње коришћење средстава  Први пут Не 

Образовање подносиоца пријаве 
Средња пољопривредна 

школа 
Пољопривредни 

факултет 

Подносилац пријаве је задруга или 
члан задруге 

Да Не 

Подносилац пријаве је сертификован: Органска производња 
Производи сировину 

или готов производ са 
географским пореклом 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА ЗАЈЕДНИЧКОГ УЛАГАЊА 

1. Учесник у заједничком улагању 

Име и презиме/ Пословно име правног 
лица, предузетника 

 

Име и презиме овлашћеног лица у 
правном лицу 

 

ЈМБГ/МБ  

Број пољопривредног газдинства  
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2. Учесник у заједничком улагању 

Име и презиме/ Пословно име правног 
лица, предузетника 

 

Име и презиме овлашћеног лица у 
правном лицу 

 

ЈМБГ/МБ  

Број пољопривредног газдинства  

3. Учесник у заједничком улагању 

Име и презиме/ Пословно име правног 
лица, предузетника 

 

Име и презиме овлашћеног лица у 
правном лицу 

 

ЈМБГ/МБ  

Број пољопривредног газдинства  

4. Учесник у заједничком улагању 

Име и презиме/ Пословно име правног 
лица, предузетника 

 

Име и презиме овлашћеног лица у 
правном лицу 

 

ЈМБГ/МБ  

Број пољопривредног газдинства  

5. Учесник у заједничком улагању 

Име и презиме/ Пословно име правног 
лица, предузетника 

 

Име и презиме овлашћеног лица у 
правном лицу 

 

ЈМБГ/МБ  

Број пољопривредног газдинства  

6. Учесник у заједничком улагању 

Име и презиме/ Пословно име правног 
лица, предузетника 

 

Име и презиме овлашћеног лица у 
правном лицу 

 

ЈМБГ/МБ  

Број пољопривредног газдинства  
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ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ УЛАГАЊА 

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 

Р.б. Врста инвестиције 
Износ инвестиције 

без ПДВ-а 

1. СЕКТОР ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ 

1.1. Агрегати за покретање пумпи за наводњавање  

1.2. 
Материјали за покривање култура у циљу заштите од 
мраза: агротекстили, агрил и малч фолије 

 

1.3. Опрема за цевоводе  

1.4. Опремање бунара  

1.5. Пумпе за наводњавање  

1.6. Системи „кап по кап“ са припадајућом опремом  

1.7. Системи за филтрирање, системи за фертиригацију  

1.8. 

Соларни панел системи са пратећом опремом (соларне 
пумпе, фотонапонски панели, инвертер, контролер, 
акумулатор соларног система и остала пратећа електро и 
машинска опрема) 

 

1.9. Цевне линије с распрскивачима  

1.10. Цистерне за наводњавање  

1.11. Фолија за базене за наводњавање  

Укупно:  

2. СЕКТОР ПОВРЋА И ЦВЕЋА 

2.1. Агрегати за покретање пумпи за наводњавање  

2.2. Водени топови  

2.3. 
Материјали за покривање култура у циљу заштите од 
мраза: агротекстили, агрил и малч фолије 

 

2.4. Опрема за цевоводе  

2.5. Опремање бунара  

2.6. Пумпе за наводњавање  
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2.7. Системи „кап по кап“ са припадајућом опремом  

2.8. Системи бочних крила  

2.9. Системи за филтрирање, системи за фертиригацију  

2.10. 

Соларни панел системи са пратећом опремом (соларне 
пумпе, фотонапонски панели, инвертер, контролер, 
акумулатор соларног система и остала пратећа електро и 
машинска опрема) 

 

2.11. Тифони  

2.12. Цевне линије с распрскивачима  

2.13. Цистерне за наводњавање  

2.14. Фолија за базене за наводњавање  

Укупно: 
 

3. СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ 

3.1. Агрегати за покретање пумпи за наводњавање  

3.2. Водени топови  

3.3. Системи „кап по кап“ са припадајућом опремом  

3.4. Опрема за цевоводе  

3.5. Опремање бунара  

3.6. Пумпе за наводњавање  

3.7. Системи бочних крила  

3.8. 
Системи за наводњавање у типу „ренџер“, „центар пивот“, 
„корнер пивот“ и „линеар“ 

 

3.9. Системи за филтрирање, системи за фертиригацију  

3.10. 

Соларни панел системи са пратећом опремом (соларне 
пумпе, фотонапонски панели, инвертер, контролер, 
акумулатор соларног система и остала пратећа електро и 
машинска опрема) 

 

3.11. Субиригација  

3.12. Тифони  

3.13. Цевне линије с распрскивачима  

3.14. Цистерне за наводњавање  

3.15. Фолија за базене за наводњавање  

Укупно:  
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РАЧУНИ/ПРЕДРАЧУНИ 

Назив добављача 
Датум и број 

рачуна/предрачуна 
Износ без ПДВ 

1.   

2.    

3.    

4.   

5.   

6.   

Укупно:  

 
 

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 Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 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; 

 нисам остварио новчане позајмице од добављача од којег набављам инвестицију која 
je предмет подстицаја. 

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

______________________________ 

Име и презиме/ Назив правног лица 

Датум: ______________                       М.П.                                  
_____________________________ 

                                                                                                                         Потпис  

*) Код заједничког улагања Изјаву 1 потписују сви учесници заједничког улагања 
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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 у АП Војводини у 2023. 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 у АП Војводини у 2023. 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.  

_____________________________ 

Име и презиме/ Назив правног лица 

                 Датум: ______________                       М.П.                       _____________________________ 

                                                                                                                                               Потпис  
 

 

ИЗЈАВА 3 

 
Ја, доле потписани, сагласан/на сам да у складу са чланом 57. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016), са Покрајинским секретаријатом 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 у АП Војводини у 2023. години комуницирам 
електронским путем, путем електронске адресе наведене у обрасцу пријаве. 

_____________________________ 

Име и презиме/ Назив правног лица 

                 Датум: ______________                       М.П.                       _____________________________ 

                                                                                                                                               Потпис  
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