Образац

Република Србија
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ
КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА
КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКИХАКТИВНОСТИ
КРОЗ ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ НА
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ У ___________ ГОДИНИ
I
Подаци о подносиоцу захтева
1) физичко лице - носилац комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства
Категорија подносиоца захтева2) 2) предузетник
(заокружити)
3) 3) средња школа
4) 4) научноистраживачка организација
5) 5) привредно друштво
6) За подносиоца захтева у својству физичког лица - носиоца комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства
Име
и
презиме
носиоца
комерцијалног
породичног
пољопривредног газдинства
1)

ЈМБГ подносиоца захтева
Матични број
Порески идентификациони број
7)

За подносиоца захтева у својству предузетника, средње школе, научноистраживачке
организације и привредног друштва
Пословно име
Име и презиме одговорног лица
у правном лицу
ЈМБГ
одговорног
правном лицу
Матични број

лица

у
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Порески идентификациони број
Сви подносиоци захтева:
Број пољопривредог газдинства
Општина:
Адреса пребивалишта односно Место:
седишта
Улица и кућни број:
Поштански број:
Телефон/факс
Мобилни телефон
Електронска адреса
Број и катастарска општина
парцеле на којој се налази
предмет инвестиције
Адреса објекта који је предмет
инвестиције (општина, место,
улица, кућни број)
У складу са планираном инвестицијом, заокружити у следећој табели редни број и
бројеве који се односе на врсте програма, подстицаја и инвестиција, а у предвиђеним
колонама унети укупне износе инвестиције и тражене износе подстицаја без ПДВ-а у
динарима.

Програм

Подстицај
за
инвестиције
1.
2.

1.

3.
4.
5.
6.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Укупан износ
планиране
инвестиције
(РСД)

Тражени износ
подстицаја без ПДВ-а
(РСД)
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9.
10.
1.
2.
3.
4.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.

4.

4.
5.
6.
7.

5.

6.

7.

8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

4
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8.

Укупно
Укратко описати предмет инвестиције у конкретном случају
Опис планиране инвестиције
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Бр.

II
Спецификација прихватљивих трошкова инвестиције за које се подноси захтев
Ставке за које се
За опрему навести
Добављач/извођач
Назив, број и датум издавања документа
подноси захтев
годину
радова (назив и
којим је извршено плаћање (потврда о
(редни број и
производње и
седиште издаваоца
преносу средстава или извод, оверени од
бројеви који се
серијски односно
рачуна)
стране банке односно фискални исечак)
односе на врсте
фабрички број
програма,
подстицаја и
инвестиција)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Укупно

Износ у РСД
без ПДВ

III
Изјава подносиоца захтева
ИЗЈАВА
Овим потврђујем под пуном законском, моралном, материјалном,
кривичном и сваком другом одговорношћу, да подносилац овог захтева:
- нема нереализованих инвестиција за које су му одобрена подстицајна
средства на основу закона којима се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном
развоју;
- није започео реализацију инвестиције која је предмет захтева за
одобравање подстицаја у складу са овим правилником;
- нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према
министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених
подстицаја, субвенција и кредита;
- за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком
другом основу (субвенције, подстицаји, донације) односно да иста инвестиција није
предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са
посебним прописом који уређује право на кредитну подршку регистрованим
пољопривредним газдинствима;
- добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему
се повезаним лицима у смислу овог правилника сматрају: носилац и чланови
породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни
сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим
степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и
усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су
повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;
- није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна
лица.

IV
Изјава подносиоца захтева
о подацима о којима се води службена евиденција
Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, брoj 18/16), којом је прописано да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
Поступак покрећем код Министарствa пољопривреде, шумарства и
водопривреде - Управe за аграрна плаћања ради остваривања права на подстицаје у
пољопривреди и руралном развоју и тим поводом дајем следећу
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ИЗЈАВУ1
I Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може да изврши увид,
прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција,
а који су неопходни у поступку одлучивања2
..........................................
(место)
..........................................
................................................
(датум)
(потпис/потпис и печат даваоца изјаве)
II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне
податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити: 3
а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена
евидениција, а који су неопходни за одлучивање
б) следеће податке:4
1) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода
издато од стране надлежне пореске управе;
2) уверење о измиреним доспелим пореским обавезама по основу
јавних прихода издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
3) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према
месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну
инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји,
донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја;
4) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну
инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји,
донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја - ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на
територији аутономне покрајине;
5) копију плана и извод из катастра непокретности (препис листа
непокретности, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови
операт), односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар
непокретности, за објекат који је предмет инвестиције;
6) копију решења о испуњености ветеринарско-санитарних услова и
услова хигијене хране за подстицаје за инвестиције у прераду производа анималног
порекла и маркетинг;
7) копију потврде о упису у Централни регистар за подстицаје за
инвестиције у прераду производа биљног порекла и маркетинг;
8) копију решења о упису у Винарски регистар, односно решења о
упису у Виноградарски регистар и извод из Виноградарског регистра за подстицаје
за инвестиције за прераду производа биљног порекла и маркетинг, у делу који се
односи на производњу вина, односно на производњу јаких алкохолних пића;
9) копију решења о упису у Регистар произвођача јаких алкохолних
пића за прихватљиве инвестиције које се односе на производњу јаких алкохолних
пића;
10) дозволу за сакупљање плодова из природе намењених преради на
пољопривредном газдинству, ако се бави прерадом производа сакупљених из
природе.
11) употребну дозволу, односно решење о озакоњењу за објекат који је
предмет инвестиције, или доказ да је надлежном органу поднет захтев за издавање
употребне дозволе односно решење о озакоњењу објекта, у складу са законом којим
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се уређује планирање и изградња;
12) извод из Регистра привредних субјеката;
13) потврду Агенције за привредне регистре да није регистровано да
му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;
14) потврду Агенције за привредне регистре да није регистровано да је
осуђиван због привредног преступа;
15) потврду Агенције за привредне регистре да није регистрован
поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или
одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
16) потврду Агенције за привредне регистре да је према подацима из
финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу
са законом којим се уређује рачуноводство - за привредна друштва.
17) акт о мрежи средњих школа и решење о верификацији за
образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране,
издато од стране министарства надлежног за послове образовања;
18) акт о упису у Регистар научноистраживачких организација, у
складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.
Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за
одлучивање органа не поднесем уз захтев, захтев за покретање поступка ће се
сматрати неуредним
......................
(место)
..........................
................................................
(датум)
(потпис/потпис и печат даваоца изјаве)
1.
Потписати само једну одговарајућу изјаву под римским бројем I или II.
2
Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени
гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – УС и 107/12), орган власти
обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања
послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса
националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге
и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе,
заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у
другим случајевима на основу писменог пристанка лица.
3
Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила.
4
Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке
изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама о којима се води
службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.
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V
Потпис односно овера подносиоца захтева
Под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и сваком другом
одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао
и разумео, као и да су сви наведени подаци тачни.
У ________________,____________ године.
Име и презиме подносиоца: ___________________________________________
(попунити читко штампаним словима)
Својеручни потпис односно овера подносиоца пријаве:
___________________________________

M.П.

Напомена: Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном
документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу: Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд,
Булевар краља Алексадра бр. 84, са назнаком: „Захтев за остваривање права на
подстицаје који се односе на спровођење активности у циљу подизања конкурентности
кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду
и маркетинг на пољопривредном газдинству у ___________ години ”.

