
(Име и презиме носиоца комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства)

(Назив: научноистраживачке организације, установе, привредног друштва,
предузетника, земљорадничке задруге  и седиште пољопривредног газдинства)

(Пребивалиште – место, улица и број) (Име и презиме овлашћеног лица за заступање)

БПГ БПГ

ЈМБГ ПИБ

Контакт телефон МАТИЧНИ БРОЈ

Контакт телефон

ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ

НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Сагласно  са  одредбама  Уредбe  о  утврђивању  Програма  извођења  радова  на  заштити,  уређењу  и
коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину (“Службени гласник РС”, број 18/19 и 30/19) и Конку
рса за доделу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у
2019. години, подносим пријаву за доделу средстава за набавку нове опреме за наводњавање у 2019. години
која ће се користити на следећим  пољопривредним парцелама које су уписане у Регистар пољопривредних
газдинстава:

Редни
број

Назив
Општине

Назив
Катастарске

Општине

Бр.катастарске
парцеле

Власништво (приватна
својина/корисништво/државно

власништво/закуп)

Основ
коришћења
државног

пољопривредног
земљишта

Површина
катастарске

парцеле

ha ar m²

Укупно

Пријава се односи на следећу нову опрему:

Редни
број
(I)

Врста опреме
(II)

Количина
(III)

Цена без ПДВ
(динари)

(IV)

Укупно
(III x IV)

Постављање
опреме на
парцелама

(навести месец
постављања)

Уклањање
опреме на
парцелама
(навести

месец
уклањања)

1 Пумпа

2 Агрегат за пумпу

3 Фертигатор

4 Фертигациона пумпа

5 Манометар

6 Филтер

7 Окитен (доводна цев)
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8 Разводна цев

9 Дрип

10 Латерал

11 Капајућа трака

12 Капаљка

13 Распскивач (спринклер)

14 Тифон

15 Тифон са кишном рампом

16 Кишна рампа

17 Кишно крило

18 Водени топ/топ за
наводњавање

19 Центар пивот

20 Бунарска цев

21 Филтерска бунарска цев

22 Резервоар

23 Цистерна

УКУПНО

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања обрасца 
исти пажљиво прочитао и разумео, као и да су горе наведени подаци тачни.

                    У___________________________ ,  ____________________2019.године

________________________________________
       потпис подносица Пријаве, односно потпис и овера

подносица Пријаве

ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ СА ПРИХВАТЉИВОШЋУ ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛAГАЊA У НАБАВКУ
ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ДУЖНОСТИМА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 

1) ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
Прихватљива инвестициона улагања за набавку нове опреме за наводњавање у смислу овог

конкурса, и то за нову опрему набављену у 2019. години су набавка: 
- пумпе, агрегата за пумпу (дизел, бензински и електропогон), 
- фертигатора, фертигационе пумпе, манометра, филтера, 
- окитена(доводних цеви), разводних цеви, дрипова/латерала, капајућих трака, капаљки, 
- распрскивача (спринклера), тифона, тифона са кишном рампом, кишне рампе, кишног крила,

воденог топа/топа за наводњавање и центар пивота,
- резервоара у функцији обезбеђивања воде за наводњавање,
- цистернe у функцији обезбеђивања воде за наводњавање,
- за изградњу бунара: бунарска цев/филтерска бунарска цев.

2) НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА И ДРУГИ НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ
- набавка опреме путем лизинга, компензације и асигнације,
- улагање у систем за наводњавање који се налази на катастарским парцелама од којих ни

једна није земљиште које се користи за пољопривредну производњу. 
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- Напомена: земљиште  које  се  користи  за  пољопривредну  производњу  су  њиве,  вртови,
воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци и трстици.

- Корисник  средстава  не  може  да  оствари  право  на  средства  за  набавку  нове  опреме  за
наводњавање која није дефинисана у тачки 1) овог образца.

3) ДУЖНОСТ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
Корисник средстава који оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање

дужан је да: 
1) нову опрему за наводњавање користи у складу са предвиђеном наменом;
2) нову опрему за наводњавање не отуђи нити да другом лицу на коришћење или у закуп у

року од годину дана од набавке нове опреме за наводњавање за коју се не издаје гарантни лист,
односно у року од пет година од набавке нове опреме за наводњавање за коју се издаје гарантни
лист; 

3) сву документацију која се односи на средства чува најмање пет година од дана исплате
средстава.

Кoрисник средстава дужaн je дa врaти изнoс срeдстaвa кojи je примиo решењем:
1) у случају неиспуњавања наведених обавеза;
2) на основу неистинитих или нетaчних пoдaтaкa датих у пријави;
3)  на  основу  фалсификованих  доказа  који  су  у  вези  са  предметом  остваривања  права  на

средства.
Напомена:  сва  опрема  која  је  предмет  остваривања  права  на  средства  мора  да  буде  у  функцији

наводњавања парцела пријављених на Обрасцу пријаве.

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам упознат са информацијом 
која се односи на прихватљивост улагања и дужност корисника средстава, као и да сам  исту пажљиво 
прочитао и разумео.

                    У___________________________ ,  ____________________2019.године

________________________________________
       потпис подносица Пријаве, односно потпис и овера

подносица Пријаве
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ИЗЈАВА ПОЉОПРИВРЕДНИКА, ОДНОСНО ОДГОВОРНОГ ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ ЗА  ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА

НАВОДЊАВАЊЕ 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу ТВРДИМ  да за инвестиционо улагање за
које  подносим  ову  пријаву  не  користим и  да  нећу користити  средства,  подстицаје,  субвенције  и
донације од другог органа, организације и институције.

.

                    У___________________________ ,  ____________________2019. године

________________________________________

       потпис Подносица пријаве, односно
потпис и овера Подносица пријаве
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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ

НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 

Подносилац Пријаве на конкурс подноси:

      1.  Читко попуњен и потписан, односно оверен образац пријаве;
2.  Рачун за предметно инвестиционо улагање издат у 2019. години, који гласи искључиво и

само на подносиоца пријаве;
3. Доказ о плаћању инвестиционог улагања и то: 
а)  потврду о  извршеном  налогу  за  пренос  оверена  од  стране  пословне  банке  код

безготовинског плаћања или,
б)  налог  за  уплату  оверен  од  стране  банке  на  којем  је  назначени  уплатилац  искључиво

подносилац пријаве и наведено је његово име и презиме односно назив са фискалним исечком или,
в) фискални исечак код готовинског плаћања или плаћања картицом;
4. Отпремница потписана од стране подносиоца пријаве;
5. Гарантни лист за извршену набавку предметне опреме за коју је утврђена обавеза издавања

гарантног  листа, односно оверена и потписана изјава  продавца да предметна опрема не подлеже
гаранцији;

6.  Изјава  пољопривредника, односно  одговорног лица  да  под  кривичном  и  материјалном
одговорношћу  тврди  да  за  предметно  инвестиционо  улагање  не  користи  и  да  неће  користити
подстицаје, субвенције и донације по другом основу;

7.  Потврда  надлежног  органа  јединице  локалне  самоуправе  према  месту  пребивалишта,
односно седишта подносиоца пријаве да за набавку опреме за наводњавање не користи подстицаје по
неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет
другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од месец дана од дана подношења пријаве;

8. Доказ  о  упису  у  одговарајући регистар  код  Агенције  за  привредне  регистре (доставља
привредно друштво, предузетник, земљорадничка задруга и удружење водокорисника);

9.   Изјава  одговорног лица у привредном друштву о разврставању у складу са чланом 6. став
6. Закона о рачуноводству (доставља привредно друштво);

10. Одлука о оснивању или други акт на основу којег се утврђује да су научноистраживачка
организација или установа основане од стране Републике Србије;

11.  Одлука  Одбора  за  акредитацију  научноистраживачких  организација  за  област
биотехничких наука – пољопривреда подноси научноистраживачка организација и акт министарства
надлежног за послове науке о испуњености услова за обављање научноистраживачке делатности од
општег  интереса  (подноси  научноистраживачка  организација  и  то  институт  у  области
пољопривреде),

12. Доказ да високошколска образовна установа има одобрен образовни програм у области
пољопривреде,

13. Решење о верификацији увидом у које може да се утврди за које подручје рада је основана
средња  стручна  школа  (подноси  Установа  у  својству  средње  стручне  школе  у  подручју  рада
пољопривреде коју је основала Република Србија),

Документација наведена под редним бројевима од  1) до  9) се доставља у оригиналу или се
достављају  оверене фотокопије ових докумената у складу са законом.

Бројеви контакт телефона: 

                                                                                        011/ 3281 - 521, 011/ 3348-046 и 011/ 3282-039

Информације у вези са подношењем Пријаве на конкурс могу се добити  сваког радног дана у времену
од 10:00 – 12:00 часова.

 Напомена: Читко  попуњен  и  потписан,  односно  оверен  образац  Пријаве  са  прописаном
документацијом се доставља у затвореној коверти Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде–
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Управи за пољопривредно земљиште, на адресу Београд, Немањина 22-26 са назнаком „Пријава на конкурс за
набавку нове опреме за наводњавање у 2019. години“.
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