
Документација уз Захтев 

 

За остваривање права на подстицаје потребна је следећа документација: 

 

1) рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за куповину садница 

воћака и хмеља плаћених у току претходне, односно у току текуће календарске године у 

којој се подноси Захтев, а до датума подношења Захтева; 

2) рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за припрему 

земљишта извршену у току претходне или текуће календарске године у којој се подноси 

Захтев, а за производне засаде боровнице и/или малине са постављеним садницама 

боровница и/или малине у саксијама/врећама са супстратом, односно за супстрат за 

класичне засаде боровница и/или малина на банковима, доставља се рачун на име 

подносиоца захтева о плаћеном износу за супстрат, до датума подношења Захтева; 

3) рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за анализу земљишта 

извршену у току претходне или текуће календарске године, до датума подношења Захтева; 

4) рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за набавку наслона и 

припадајућих елемента неопходних за постављање наслона, односно предрачун на име 

подносиоца захтева за планирану набавку наслона и припадајућих елемента неопходних за 

постављање наслона; 

5) извод из Регистра привредних субјеката за правна лица, односно 

предузетнике не старији од шест месеци; 

6) копија плана у размери 1:1.000, 1:2.500, 1:2.800 или 1:2.880 и извод из 

катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима (препис 

листа непокретности, ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа, 

ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није 

успостављен катастар непокретности) за све катастарске парцеле које су предмет Захтева; 

7) сертификат супстрата за производни засад боровнице и/или малине са 

постављеним садницама боровница и/или малина у саксијама/врећама са супстратом, 

односно за супстрат за класичне засаде боровница и/или малина на банковима; 

8) инвестициона сагласност, односно одобрење министарства за подизање 

вишегодишњих засада на закупљеном пољопривредном земљишту у државној својини, 

осим за засаде јагоде; 

9) уговор о закупу, односно коришћењу ако је производни засад подигнут на 

закупљеном земљишту или земљишту за које је склопљен уговор о коришћењу оверен код 

надлежног органа; 

10) сагласност супружника оверена код надлежног органа, ако су 

катастарске парцеле на којима су подигнути производни засади у заједничкој имовини 

супружника. 

Рачун мора да гласи на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана 

основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћених трошкова. Уз рачун прилаже се 

фискални исечак односно оверена потврда о преносу средстава односно оверен извод из 

банке, као доказ о извршеној уплати. 

Изузетно, прилаже се и отпремница (за домаће саднице, за набавку наслона 

са припадајућим елементима неопходним за њихово постављање) или јединствена 

царинска исправа (за увозне саднице, за набавку из увоза наслона са припадајућим 

елементима неопходним за њихово постављање). 



Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а, тај податак мора да буде јасно 

наведен на рачуну. 

Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се 

у оригиналу или као оверена копија. 

Документа издата на страном језику морају да буду преведена на српски 

језик код овлашћеног судског тумача. 

Документацију из става 1. тач. 5), 6) и 8) овог члана, Управа прибавља по 

службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак. 
 


