ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ
ПОЉОПРИВРЕДНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА 2016. ГОДИНУ
1. Подаци о подносиоцу захтева:
Презиме и име
(председник управног одбора)
Назив удружења
Матични број и ПИБ
Адреса удружења
Телефон: фиксни и мобилни
Назив банке и
број текућег рачуна
2. Подаци о инвестицији за коју се подноси захтев:

Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

Вредност инвестиције

Уз овај захтев прилажем:

1.
2.
3.
4.

доказ о оснивању удружења са седиштем на територији општине Горњи Милановац,
усвојен годишњи план рада,
изјаву да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја,
корисник доставља доказ о извршеном плаћању и набавци предмета субвенције, које
мора бити извршено у периоду од 01.01.2016. године до дана подношења захтева, и то:
1) копију рачуна (фактура) која гласи на име и извод или налог за плаћање оверен од
стране банке ако је плаћање извршено безготовински, или
2) копију рачуна (фактура) која гласи на име и фискални исечак ако је плаћање
извршено готовински,
5. копију текућег рачуна удружења односно картон депонованих потписа.
Својим потписом потврђујем под материјалном и кривичном одговорношћу да су подаци дати у
обрасцу захтева и пратећој документацији тачни, као и да ћу овлашћеним лицима општине Горњи
Милановац омогућити њихову проверу. Својим потписом такође, дајем сагласност за коришћење датих
података током процеса провере, плаћања и трајања утврђених обавеза.
У Г. Милановцу,
________________2016. године

______________________________________
(Потпис подносиоца захтева и печат)

НАПОМЕНА: Захтев са пратећом документацијом се доставља препорученом поштом, у затвореној коверти
или лично на адресу Таковска бр. 2, Горњи Милановац. На коверти написати "Захтев за доделу подстицајних
средстава намењених пољопривредним удружењима за 2016. годину“

ИЗЈАВА
(ПРИЛОГ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ
ПОЉОПРИВРЕДНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА 2016. ГОДИНУ- ТАЧКА 3.)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да за Инвестицију по основу
које користим подстицајна средства намењена пољопривредним удружењима не користитим
подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста
инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.
У Г. Милановцу,
____________2016. године
(датум)

__________________________
(назив удружења)

М.П.
__________________________
(Потпис подносиоца захтева)

