ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ И ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА
НА КОНКУРСУ 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 2022. ГОДИНИ

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ СРЕДСТАВА
Број уговора
Датум уговора
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
e-mail:

ПОДАЦИ О НАМЕНИ СРЕДСТАВА

Намена средстава
1.

Опредељен износ
по уговору
(динара)

РАЧУН
Број рачуна и
датум

Добављач опреме

Износ без ПДВ-а

Укупан износ

1.

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након што
корисник бесповратних средстава уради монтажу опреме и достави Покрајинском секретаријату следећу
документацију:
- захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку средстава,
- оригинал рачун за набавку предметне инвестиције, са спецификацијом опреме,
- отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним
прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице,
- доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод Корисника средстава и
добављача опреме, оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило
готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак,
- фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем
кредита,
- фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима,
- јединствену царинску исправу (уколико је подносилац пријаве директни увозник) - не
старија од 01.01. 2022. године,
- очитана саобраћајна дозвола за инвестиције из члана 3. овог Правилника подтачка 10. (у
саобраћајној дозволи потребно је да је наведена забрана отуђења 5 година);
- оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци
о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о
површинама, не старији од 30 дана).

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА СРЕДСТАВА

Утрошена средства

Износ

Проценат

Средства Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
Сопствено учешће
Укупно:

Датум: ______________

_____________________________
Потпис носиоца газдинства/
овлашћеног лица у правном лицу

