ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ
НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ
Корисник средстава на конкурс обавезно подноси:
1) Читко попуњен и потписан, односно оверен образац пријаве,
2) Рачун за предметно инвестиционо улагање издат у 2015. години, који гласи искључиво и само
на подносиоца пријаве;
3) Доказ о плаћању инвестиционог улагања и то:
а) налог за пренос средстава на којем је назначени дужник-налогодавац Kорисник средстава и
наведено је његово име и презиме, односно његов назив, односно назив пословне банке код које је
одобрен кредит и извод оверени од стране банке или потврда о извршеном налогу за пренос код
безготовинског плаћања и/или,
б) налог за уплату оверен од стране банке на којем је назначени уплатилац искључиво
корисник средстава и наведено је његово име и презиме односно назив и извод оверен од стране
банке са фискалним исечком код безготовинског плаћања и/или,
в) фискални исечак код готовинског плаћања или плаћања картицом,
4) Отпремница потписана од стране подносиоца пријаве,
5) Гарантни лист за извршену набавку предметне опреме за коју је утврђена обавеза издавања
гарантног листа,
6) Изјава пољопривредника, односно одговорног лица да под кривичном и материјалном
одговорношћу тврди да за предметно инвестиционо улагање не користи и да неће користити
подстицаје, субвенције и донације по другом основу,
7) Доказ о упису у одговарајући регистар (доставља привредно друштво, предузетник,
земљорадничка задруга, задужбина, удружење водокорисника, манастир и црква).
Документација наведена под редним бројевима од 2) до 4) се доставља у оригиналу, а Управа
за пољопривредно земљиште ће уважити и оверене фотокопије код суда или општине.

Контакт особе
Горица Петковић
Мирјана Милетић
Контакт телефон
011/3348-047
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(Име и презиме носиоца комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства)

(Назив: Установе, манастира, цркве, задужбине, привредног друштва, предузетника,
удружења водокорисника, земљорадничке задруге и седиште пољопривредног
газдинства)

(Пребивалиште – место, улица и број)

(Име и презиме овлашћеног лица за заступање)

БПГ

БПГ

ЈМБГ

ПИБ

Контакт телефон

МАТИЧНИ БРОЈ
Контакт телефон

ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ
НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ
Сагласно са одредбама Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и
коришћењу пољопривредног земљишта за 2015. годину (“Службени гласник РС”, број 22/2015) и Конкурса за
доделу средстава на територији Републике Србије, осим на територији аутономних покрајна у 2015. години,
подносим пријаву за доделу средстава за набавку нове опреме за наводњавање у 2015. години која ће се
користити на пољопривредним парцелама које су уписане у Регистар пољопривредних газдинстава:

Редни
број

Назив
Општине

Назив
Катастарске
Општине

Бр.катастарске
парцеле

Власништво (приватна
својина/корисништво/државно
власништво/закуп)

Основ
коришћења
државног
пољопривредног
земљишта

Укупно
Пријава се односи на следећу нову опрему:
Редни број
(I)

Врста опреме
(II)

Количина
(III)

1

Пумпа

2

Агрегат за пумпу

3
4

Фертигатор
пумпе (дизел, безнзински, електропогон)
Фертигациона пумпа

5

Манометар

6

Филтер

7

Окитен

8

Полидрип

9

Дрип

2

Цена са ПДВ
(IV)

Укупно
(III x IV)

Површина
катастарске
парцеле
ha

ar

m²

10

Латерали

11

Распрскивачи (спринклери)

12

Капаљке

13

Капајуће траке

14

Тифон

15

Тифон са кишном рампом

16

Кишна рампа

17

Кишно крило

18

Водени топ/топ за наводњавање

19

Центар пивот

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања обрасца
исти пажљиво прочитао и разумео, као и да су горе наведени подаци тачни.

У___________________________ , ____________________2015.године
________________________________________
потпис Корисника средстава
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ИЗЈАВА ПОЉОПРИВРЕДНИКА, ОДНОСНО ОДГОВОРНОГ ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу ТВРДИМ да за инвестиционо улагање за
које подносим ову пријаву не користим и да нећу користити средства, подстицаје, субвенције и
донације од другог органа, организације и институције.
.

У___________________________ , ____________________2015.године
________________________________________

потпис корисника

*напомена: Изјаву потписује подносилац пријаве: носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
одговорно или овлашћено лице за заступање у Установи, манастиру, цркви, задужбини, привредном друштву, код предузетника,
удружења водокорисника и земљорадничке задруге.
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