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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
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ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ИСПЛАТУ
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ КОЈЕ СЕ ТИЧУ ПРЕРАДЕ И МАРКЕТИНГА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И
ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА
МЕРА 3
Попуњава запослени у Управи за аграрна плаћања
Број предмета:

Датум и време подношења захтева:

Попуњава запослени у Управи за аграрна плаћања
Број решења о усвајању захтева за одобрење пројекта:
Попуњава подносилац захтева
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА ЗА ИСПЛАТУ
Петар Петровић

Назив подносиоца захтева

Индустријска зона бб

Адреса седишта

Уб

Место и поштански број

4

2

0

1

Уб

Општина

014-123-456

Телефон

014-123-456

Факс

petrovic1@yahoo

E-mail
Број наменског рачуна

1

2

3

5

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

6

6

6

Ерсте банка

Назив банке

1

Матични број

3

ПИБ

Припремио:

1

Прегледао:

2
4

3
5

4
6

Одобрио:
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7

6
8

7
9

8
9
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Подносилац захтева је:

Предузетник

x

Привредно друштво

□

Задруга

□

Подаци одговорног лица:
Име и презиме

Петар Петровић

ЈМБГ

2

Телефон

014-123-456

E-mail

Petrovic1@yahoo

3

0

6

3

4

5

5

5

5

5

5

5

Величина предузећа:
Микро

x

□

Мало

Средње

□

Велико

□

СЕКТОР НА КОЈИ СЕ ИНВЕСТИЦИЈА ОДНОСИ
Прерада млека

x

Прерада меса

□

Прерада воћа и поврћа

□

У случају више инвестиција на истом захтеву копирати ову табелу

ЛОКАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Општина:

Уб

Место:

Уб

Припремио:

Прегледао:

Одобрио:
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Поштански број:

1

Катастарски број парцеле:

123/3

Шифра инвестиције ( из Решења о
одобравању пројекта)

3.1.2.3

Припремио:

Прегледао:

Одобрио:

4

2

0

1
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ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Ред
ни
бро
ј

Ставка

1.

Пастеризатор
за млеко

2.

Пакерица за
јогурт

Број
рачуна и
назив
добавља
ча
издаваоц
а

Датум
рачун
а

Једин
ица
мере

Колич
ина

Цена по
јединици у
динарима
(без ПДВ-а)

Износ у
динарима
(без ПДВ-а)

Износ у
динарима
(са ПДВ-ом)

298/18
Сур
Боки

13.12.
2018

1

1

100.000,00 100.000,00

120.000,00

14.12.
2018

1

2

50.000,00

120.000,00

305/18
Лаки
д.о.о.

100.000,00

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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УКУПНО:

200.000,00

240.000,00

НАПОМЕНА: У табели „Листа неопходних докумената“ се заокружује само одговор „ДА“ уз документ који је
приложен уз захтев.

ЛИСТА НЕОПХОДНИХ ДОКУМЕНАТА ОПШТА КОЈЕ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
Сви поднети документи морају бити оригинални или оверене фотокопије од стране јавног
бележника, (неоверене фотокопије само документа код којих је то јасно назначено).Подаци на
њима морају бити читки и јасно видљиви)
Потребно-DA
Редни
Назив документа
број
Није потребно-НП
Образац захтева за исплату

НП

ДА

2.

Оснивачки акт, оверен печатом и потписан од стране директора, само за
подносиоце захтева који спадају у Акционарска друштва

НП

ДА

3.

Уговор са овлашћеним извођачем радова за инвестиције у изградњу
објеката, са износима који су исказани е са и без ПДВ-а и са детаљном
спецификацијом
Оригинал рачуни за набавку предметне инвестиције/ Окончана ситуација
за изведене радове за инвестиције у изградњу објеката , оверена
потписима и печатима извођача радова и супервизора

НП

ДА

Ориганал предрачуни (који се односе на одобрене инвестиције.
Предрачуни се достављају само у случају да је плаћено по њима и ако је
неопходно за идентификацију плаћања

НП

ДА

Изводи из банке/ Налози за пренос којима се доказује да су рачуни
плаћени (оверени печатом банке и потписом овлашћеног лица банке)

НП

ДА

Доказ о плаћању у иностранству, SWIFT и Налог 70 (само за робу из увоза).
SWIFT може бити неоверена фотокопија, а налог 7о мора бити оверен
печатом и потписом овлашћеног лица банке).

НП

ДА

Отпремнице које садрже ставке са рачуна и остале неопходне елементе
(број и датум исправе, пословно име, адресу и ПИБ испоручиоца,

НП

ДА

4.

5.

6.

7.

8.

Припремио:

Прегледао:

НП

ДА

1.
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примаоца и превозника уколико га има, , име, презиме и потпис
одговорних лица испоручиоца, примаоца и превозника или CMR-ови или
други међународни товарни листови (за робу из увоза, када је подносилац
захтева директни увозник)
Гарантни листови, односно изјаве саобразности за извршену набавку
предметне инвестиције

НП

ДА

9.

НП

ДА

10.

Картица за некретнине , постројења и опрему за годину у којој је издато
решење о одобравању пројекта (оверена печатом и потписом од стране
овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица)

НП

ДА

11

Картица за некретнине , постројења и опрему са аналитичком картицом
добављача коју води корисник са стањем на дан подношења захтева за
исплату (оверено печатом и потписом од стране овлашћеног рачуновође
или овлашћеног лица)

НП

ДА

12

Јединствена царинска исправа - ЈЦИ, за робу из увоза ако је подносилац
захтева за исплату директан увозник
Изјава од добављача да је испоручена роба нова ако је предмет
инвестиције набавка робе.

НП

ДА

13

Фотокопија (неоверена) Саобраћајне дозволе (само за куповину
специјализованих транспортних возила)

НП

ДА

14

Фотокопија (неоверена) Грађевинске књиге (документ се односи само на
инвестиције које подразумевају изградњу и мора бити оверена од
стране надзорног органа и одговорних извођача радова )

НП

ДА

Оверена фотокопија употребне дозволе (само за инвестиције које
подразумевају изградњу)

НП

ДА

Документ о сагласности за прикључење на електро мрежу (за пројекте
који се односе на инвестиције у обновљиве изворе енергије издат од
стране локалног оператера дистрибутивне мреже у форми решења)

НП

ДА

15

16

17
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18

Сертификат о пореклу / ЕУР1 / Увозни рачун са изјавом добављача о
пореклу робе - за робу из увоза ( ако је вредност робе са појединачним
добављачем већа од 100.000 евра).

НП

ДА

За робу домаћег порекла изјава произвођача о пореклу робе ( ако је
вредност робе са појединачним добављачем већа од 100.000 евра)
19

Потврда о упису у Централни Регистар објеката, коју издаје Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

НП

ДА

20

Решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, издато од
стране Управе за ветерину (само за секторе млеко и месо)

НП

ДА

ЛИСТА НЕОПХОДНИХ ДОКУМЕНАТА (односи се на документа која ако подносилац захтева не
достави, Управа тражи службено од стране надлежних институција)
21
22

23

24

25

26

27

Извод из АПР-а
Потврда из јединице локалне самоуправе на територији пребивалишта
подносиоца/седишта предузећа, да инвестиције нису финансиране из
других јавних финансијских извора (националних или европских)
Потврда из јединице локалне самоуправе на територији локације
инвестиција, да инвестиције нису финансиране из других јавних
финансијских извора (националних или европских)

НП
ДА
НП

ДА

НП

ДА

Извод из катастра непокретности са копијом плана за предметне
НП
инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови
операт, односно препис поседовног листа уколико није успостављен нови
операт, односно извод из земљишњих књига у случају да није успостављен
катастар непокретности.
Уверење о измиреним пореским обавезама од локалне самоуправе, не
НП
старије од 30 дана од дана када је поднет захтев за исплату (уверење издаје
локална самоуправа са теритиорије пребивалишта/седишта подносиоца
захтева)
НП
Уверење о измиреним пореским обавезама од Пореске управе, не старије
од 30 дана од дана када је поднет захтев за исплату

ДА

Потврда из јединице покрајинске самоуправе на територији локације
инвестиција, да инвестиције нису финансиране из других јавних
финансијских извора (националних или европских)

ДА

ДА

ЛИСТА НЕОПХОДНИХ ДОКУМЕНАТА- специфична ( ова документа Управа тражи по службеној
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дужности од надлежних институција

28.

29.

30.

31.

32

Документ који доказује да цело предузеће испуњава одговарајуће услове
утврђене прописима који уређују ветеринарско јавно здравство и добробит
животиња и да је подржана инвестиција у складу са условима
предвиђеним ЕУ прописима који уређују ветеринарско јавно здравство и
добробит животиња а који су усклађени са националним прописима, који
издаје Управа за ветерину. (Само за секторе млеко и месо)
Документ који доказује да цело предузеће испуњава одговарајуће услове
утврђене прописима који уређују област заштите животне средине –
третман отпадних вода, и да је подржана инвестиција у складу са условима
предвиђеним ЕУ прописима који уређују област заштите животне средине –
третман отпадних вода, који издаје Министарство заштите животне
средине.
Документ који доказује да цело предузеће и испуњава одговарајуће услове
утврђене прописима који уређују област јавног здравља - безбедности
хране биљног порекла и да је подржана инвестиција у складу са условима
предвиђеним ЕУ прописима који уређују област јавног здравља безбедности хране биљног порекла, који издаје Пољопривредна
инспекција МПШВ (само за сектор воћа и поврћа)
Документ који доказује да цело предузеће и испуњава одговарајуће услове
утврђене прописима који уређују област безбедности на раду и да је
подржана инвестиција у складу са условима предвиђеним ЕУ прописима
који уређују област безбедности на раду, који издаје Министарство за рад,
запошљавање,борачка и социјална питања.
Потврда из Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ
(CFCU) да инвестиције нису финансиране из других јавних финансијских
извора (националних или европских)

НП

ДА

НП

ДА

НП

ДА

НП

ДА

НП

ДА

ДАТУМ ПОПУЊАВАЊА И ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ИСПЛАТУ
Датум попуњавања орасца захтева за исплату:

__01.___02___. 2019____.

. Ja, Петар Петровић
, под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да:
- подаци наведени у Обрасцу захтева за исплату и приложеној документацији су тачни, аутентични
и одговарају чињеничном стању,
- је инвестиција која је предмет захтева реализована и у функцији пре подношења захтева за
исплату;
- нисам користио, не користим и у овом тренутку немам поднет захтев за коришћење
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бесповратних јавних средстава из буџета Републике Србије, осталих компоненти Инструмента за
предприступну помоћ - ИПА или других извора за инвестицију која је предмет овог захтева;
- сагласан сам да се моји лични подаци и подаци о пројекту објаве на званичном сајту Управе за
аграрна плаћања
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