
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У СЕКТОРУ ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (УКЉУЧУЈУЋИ ПЕЧУРКЕ), ЦВЕЋЕ
И ОСТАЛИ УСЕВИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

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

Величина пољопривредног 
газдинства (хектара)

Поштански број и место

Општина

Адреса

Контакт телефон

e-mail:

Досадашње коришћење средстава 
Секретаријата

Први пут Други пут Три и више пута

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ УЛАГАЊА

Сектор Воће Винова лоза Поврће Цвеће

Уписана површина (хектара), у 
Регистру пољопривредних 
газдинстава по секторима (воће, 
грожђе, поврће, цвеће)

Поштански број и место

Општина

Адреса

Катастарска општина

Број катастарске парцеле



НАМЕНА СРЕДСТАВА

Редни 
број Врста инвестиције

Износ инвестиције 
без ПДВ

1. Набавка бокс палета за транспорт и складиштење производа

2. Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа

3. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање 
производа

4. Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа

5. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање 
остатака након резидбе воћних врста

6. Машине за убирање односно скидање усева

7. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

8. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

Укупно:

РАЧУНИ/ПРЕДРАЧУНИ

Назив добављача
Датум

рачуна/предрачун
а

Износ без ПДВ

1. 

2.

3.

4.

Укупно:



ИЗЈАВА

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,
 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

ПОПИС ДОСТАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

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. Доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање 

5. Доказ  о измиреним пореским обавезама

6. Доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини:

a) Потврда надлежног органа

b) Фотокопија уговора са Министарством пољопривреде и заштите животне
средине

c) Доказ о извршеном плаћању

7. Оригинал предрачун

8. Оригинал рачун



9. Оригинал отпремница

10
.

Доказ о извршеном плаћању (фискални рачун и/или оверен извод банке)

11
.

Фотокопија уговора о кредиту (уколико је предметна инвестиција набављена 
путем кредита)

12
.

Фотокопија гарантног листа

13
.

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

14
. Оригинал извода из катастра непокретности

15
.

Оверена фотокопија уговора о закупу објекта

16
. Фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом образовању

17
.

Потврда о чланству у земљорадничкој задрузи

18
. Потврда о чланству у добровољном ватрогасном друштву

19
.

Копија сертификата за органску производњу/сертификата о заштићеном 
географском пореклу

Додатна документација за предузетнике и правна лица

20
. Извод из Агенције за привредне регистре

21
.

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

22
.

Потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно лице разврстано у 
микро или мало правно лице

23
.

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

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


