
ПБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 
КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАОЕ  

НАБАВКЕ ППРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВПДОАВАОЕ И ППРЕМЕ ЗА ППБПЉШАОЕ ВПДНПГ,  
ВАЗДУШНПГ И ТППЛПТНПГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТПРИЈИ АП ВПЈВПДИНЕ У 2018.ГПДИНИ 

 
 

ППШТИ ППДАЦИ П ППДНПСИПЦУ ПРИЈАВЕ 

 

Физичкп лице 

Име и презиме нпсипца РПГ  

ЈМБГ  

Правнп лице 

Ппслпвнп име правнпг лица  

Име и презиме пвлащћенпг лица  

Матишни брпј  

Ппрески идентификаципни брпј ПИБ  

Назив делатнпсти из АПР  

Сви ппднпсипци захтева 

Брпј ппљппривреднпг газдинства  

Ппщтански брпј и местп  

Опщтина  

Адреса  

Кпнтакт телефпн  

e-mail:  

Брпј шланпва кпмерцијалнпг 
регистрпванпг ппљппривреднпг 
газдинства/брпј шланпва задруге 

дп 2 шлана 3 дп 4 шлана вище пд 5 шланпва 

Струшнп знаое ппднпсипца 
захтева/пвлащћенпг лица у правнпм 
лицу 

искуствп у 
прпизвпдои пд 

најмаое три 
гпдине – уписан у 

РПГ 

средоа щкпла факултет 

Дпсадащое кприщћеое средстава 
Секретаријата 

први пут други пут три и вище пута 

 

ППДАЦИ П ЛПКАЦИЈИ УЛАГАОА 

 

Сектпр Впће Ппврће Остали усеви 

Катастарска ппщтина  

Навести брпјеве катастарских парцела 
на кпјима се ппставља систем за 
навпдоаваое 

 



Ппврщина свихкатастарских парцела 
на кпјима се ппставља систем за 
навпдоаваое (хектара) 

 

Местп пдакле се црпи впда за 
навпдоаваое: 

Канал Бунар 

Кприсник је сертификпван за прганску 
прпизвпдоу и/или прпизвпди 
сирпвину или гптпв прпизвпд са 
гепграфским ппреклпм 

Да Не 

Кприсник је задруга или шлан задруге Да Не 

 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 

Врста инвестиције 
Изнпс инвестиције  

без ПДВ 

1. Пумпезанавпдоаваое  

2. Агрегатизаппкретаоепумпи  

3. Цевнелинијесараспрскивашима  

4. Систем занавпдоаваое„капппкап“,  

5. Системи за филтрираое  

6. Системи за фертиригацију  

7. Опремаое бунара  

8. Цистерне за навпдоаваое  

9. Систем за субиригацију  

10. Изградоацевпвпда  

11. Впденитпппви,  

12. Системибпшнихкрила  

13. Тифпни  

14. Системи за навпдоаваое у типу „ренчер”, „центар пивпт” и „линеар”  

15. Ппдземни и надземни „капппкап“ латерали  

16. Агрптекстили  

17. Малш фплије  

Укупнп:  

 
 

РАЧУНИ/ПРЕДРАЧУНИ 

 

Назив дпбављача 
Датум 

рачуна/предрачуна 
Изнпс без ПДВ 

1.   

2.   



3.   

4.   

5.   

   

   

   

   

   

   

Укупнп:   

 

ППИС ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗЈАВЕ 

 
 

ИЗЈАВА 

Свпјим пптписпм пптврђујем ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу следеће: 

 да су ппдаци у пбрасцу пријаве и пратећа дпкументација истинити и тачни,  

 да немам неизмирених пбавеза према Ппкрајинскпм секретаријату за ппљппривреду, 
впдппривреду и шумарствп и да ћу пвлашћеним лицима Секретаријата пмпгућити оихпву 
прпверу,  

 да пп некпм другпм пснпву не кпристим бесппвратна средства за исту намену, 

 дпбављач и 
ппднпсилацзахтеванепредстављајуппвезаналицапричемусеппвезанимлицимасматрају: 
нпсилац и чланпвиппрпдичнпгппљппривреднпггаздинства, супружници, ванбрачнипартнери, 
крвнисрпдници у правпјлинији, крвнисрпдници у 
ппбпчнпјлинијизакључнпсатрећимстепенпмсрпдства, 
српдниципптазбинидпдругпгстепенасрпдства, усвпјилац и усвпјеник, 
лицаизмеђукпјихјеизвршенпренпсуправљачкихправа и лицакпјасуппвезана у 
смислузакпнакпјимсеуређујеппрезнадпбитправнихлица, 

 није у групиппвезанихлица у кпјпјсунекипдчланпвавеликаправналица. 

Свпјим пптписпм, такпђе дајем сагласнпст за кпришћеое датих ппдатака тпкпм прпцеса прпвере, 
плаћаоа и трајаоа утврђених пбавеза. 
 
 
 

Датум: ______________                          М.П.                           _____________________________ 
   Пптпис нпсипца газдинства/ 
                                                                                                               пвлащћенпг лица у правнпм лицу 

 
 

 

 
 

1. Пбразацпријаве  

2. Фптпкппија личне карте или пчитана чиппвана лична карта  

3. Пригинал извпда из Регистра ппљппривредних газдинстава:  

 a) Прва страна: Ппдаци п ппљппривреднпм газдинству  

 b) Друга страна: Структура биљне прпизвпдое  

4. Пригинал рачун  

5. Пригинал птпремница  

6. 
Дпказ п извршенпм плаћаоу (пптврда п пренпсу средстава и пверен извпд банке, а 
акп је физичкп лице извршилп гптпвинскп плаћаое мпже фискални рачун) 

 

7. Фптпкппија угпвпра п кредиту  

8. Пригинал предрачун  

9. Фптпкппија гарантнпг листа  



10. Јединствена царинска исправа  

11. 
Дпказ o регулисанпј накнади за пдвпдоаваое/навпдоаваое (пптврда ЈВП „Впде 
Впјвпдине“) 

 

12 
Увереое п измиреним дпспелим ппреским пбавезама (издатп пд стране 
надлежнпг пргана јединице лпкалне сампуправе) 

 

13. 
Дпказ п измиреним дпспелим пбавезама за закуп државнпг ппљппривреднпг 
земљишта: 

 

-  a) Пптврда надлежнпг пргана  

-  
b) Фптпкппија угпвпра са Министарствпм ппљппривреде и защтите живптне 

средине 
 

-  c) Дпказ п изврщенпм плаћаоу  

Дпдатна дпкументација за предузетнике 

14. Извпд из Агенције за привредне регистре  

Дпдатна дпкументација за правна лица 

15. Извпд из Агенције за привредне регистре  

16. 
Пптврда Агенције за привредне регистре п тпме да над правним лицем није 
ппкренут ппступак стечаја и/или ликвидације 

 

17. 
Пптврда Агенције за привредне регистре п тпме да је правнп лице разврстанп у 
микрп или малп правнп лице, у складу са Закпнпм п рачунпвпдству 

 

18. 
За земљпрадничке задруге пптврду пвлашћенпг Ревизијскпг савеза да 
земљпрадничка задруга ппслује у складу са Закпнпм п задругама 

 

 

 

 

Датум: ______________                                                         _____________________________ 
Пптпис нпсипца газдинства/ 
                                                                                                               пвлащћенпг лица у правнпм лицу 

 


