
Меморандум подносиоца захтева 

Број уговора о додели субвенције: 

 

 

 

 

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА  

 

 

Подизање и одржавање 15,5ха воћњака, Мала Ремета, Ириг  

(Назив инвестиционог пројекта) 

 

 

 

 

На дан 

30.09.2018. 

 

 

 

1. Кратак опис спроведених активности на реализацији инвестиционог пројекта 

 

Атос Фруцтум, Мала Ремета је подигао воћњак на 20,2ха који се састоји од 8,7ха Јабуке, 7,75ха 

кајсије, 3,75ха Шљиве. Воћњак је опремљен противградном опремом и системом за наводњавање 

кап по кап 

 

 

 

 

2. Табеларни приказ реализованих активности 

 

Инвестициона активност Реализација 

Висина реализоване инвестиције 
(EUR) 274.639  

Број новозапослених радника 
7  

 

 

Напомена: Вредност одобреног инвестиционог пројекта компаније Атос Фруцтум доо  за 

доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места износи 103.083 Еура 

 

 

 

 



 

2A. Прерачуната висина реализоване инвестиције 

 

Спецификација 
улагања 

Вредност 
улагања 

(RSD) 

Број 
фактуре/уговора   

Број  извода 
Конто у 
бруто 

билансу 

Евиденција у 
основним средствима 

(редни број) 

sadnice 472.710,00 980-8GP-L-29 81 Procredit 037108   

sadnice 3.447.272,73 14/2018 100 Soge; 54 Proc 037108   

sadnice 3.183.288,81 AF03-01 3 UC 037108   

sadnice 3.183.702,45 AF03-02 3, 23 UC 037108   

sadnice 4.804.688,30 AF03-03 23 UC 037108   

sadnice 
872.727,27 8/2018 38 Soge, 42 UC 

037111 
  

sadnice 
109.090,91 14/2018 

100 Soge; 54 Proc 037111 
  

sadnice 1.671.054,55 23-2018 54 Soge; 54 Proc 037110   

protivgradna 
oprema 2.670.706,67 55/18 

2 UC 037108 
  

protivgradna 
oprema 908.553,26 85,155,262 

55,135 Proc;7 
Reiff; 96 Soge 

037108 
  

protivgradna 
oprema 2.036.343,96 3/00/2018 2 UC 

037108 
  

protivgradna 
oprema 7.339.460,32 

I0022-I0029, 
I0034,I0040 1,2 UC 

037108 
  

sistem za 
navodnjavanje 1.804.847,85 342/18 

167,169,170,174 
UC 

037108 
  

 

 

 

3. Приложена документација 

1. Финансијско-материјална документација којом се потврђује исказана висина реализованог 

улагања у материјална средства: 

 

А) покретне и непокретне ствари:  

• уговори о купопродаји, са изводом банке на коме је евидентирано плаћање;   

• фактуре добављача, са изводом банке на коме је евидентирано плаћање; 

• извод из катастра непокретности (за непокретност која је предмет улагања). 

 

Б) доказ о евиденцији у пословним књигама корисника: 

• бруто биланс на дан достављања извештаја; 

• картице добављача; 

• картице основних средстава;  

• Решење о регистрацији промене висине капитала код Агенције за привредне регистре. 



 

2. Документација којом се доказује исплата уговорених зарада и одржавања броја запослених: 

• месечни извештаји Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) за 

новозапослене за претходни квартал;  

• исплатне листе за новозапослене за претходни квартал; 

• М обрасци за новозапослене раднике – за ___________ радника; 

 

3. Остала документација повезана са реализацијом инвестиције: 

• извештај о улагањима у људске ресурсе са обрачуном трошкова (уколико их је било и  

уколико су предвиђени бизнис планом); 

• информације о променама статуса код корисника средстава у вези свих евиденција које 

води АПР (промена статусне форме, статусне промене, промена величине правног 

лица, промена законског и других заступника, стечај, ликвидација, итд.). 

 

 

 

Место и датум:           M.П.                                Потпис овлашћеног лица 

 


