ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2016. ГОДИНУ
1. Подаци о подносиоцу захтева:
Име и презиме
ЈМБГ
БПГ
Адреса пребивалишта
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. копију потврде о активном статусу пољопривредног газдинстава,
2. уверење о пребивалишту на територији општине Горњи Милановац и доказ да има у
својини или закупу (закуп мора бити на период од најмање 10 година) пољопривредно
земљиште на територији општине Горњи Милановац,
3. изјаву да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја,
4. потврду да је корисник подстицајних средстава измирио све своје доспеле
пореске обавезе према Општини Горњи Милановац,
5. изјаву да најмање 5 година неће отуђити предмет инвестиције и да ће у том
периоду предмет наменски користи,
6. корисник доставља доказ о извршеном плаћању и набавци предмета субвенције, које
мора бити извршено у периоду од 01.06.2015. године до дана подношења захтева, и то:
1) фотокопију рачуна (фактура) која гласи на име подносиоца захтева и извод или
налог за плаћање оверен од стране банке ако је плаћање извршено безготовински, или
2) фотокопију рачуна (фактура) која гласи на име подносиоца захтева и фискалног
исечка ако је плаћање извршено готовински,
7. за инвестиције чија је шифра 101.1.1. и 101.2.1., корисник доставља пасош
(фотокопију) са свако грло које је предмет субвенције,
8. за инвестиције чија је шифра 101.1.1. и 101.2.1., уколико је предмет субвенције
купљен од физичког лица, корисник доставља уговор о купопродаји и извод или
налог за плаћање оверен од стране банке као доказ да је плаћена купопродајна цена,
9. копију личне карте и картице текућег рачуна подносиоца захтева.
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. Сагласан сам да овлашћена лица општине могу код надлежних органа
узимати изводе и друга акта у моје име ради одлучивања по овом захтеву.

У Г. Милановцу,
________________2016. године

______________________________________
(Потпис подносиоца захтева)

ИЗЈАВА
(ПРИЛОГ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2016. ГОДИНУ- ТАЧКА 3. И 5.)

Изјављујем да за ову Инвестицију не користитим подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка
за коришћење подстицаја.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да купљену механизацију и
опрему-Инвестицију по основу које користим подстицајна средства намењених пољопривреди
нећу отуђити у року од 5 година од дана закључења уговора о коришћењу подстицајних
средстава и да ћу у том периоду предмет субвенције наменских користити.
У случају да предмет субвенције отуђим пре истека рока од 5 година, обавезујем се да
примљени износ субвенције вратим са законском затезном каматом од дана пријема
субвенције па до повраћаја средстава у Буџет oпштине Горњи Милановац.

У Г. Милановцу,
_______________2016. године
(датум)

__________________________
(Име и презиме)

__________________________
(Потпис подносиоца захтева)

_________________________________________________________________________________________________
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 пољопривреди за 2016. годину“

