
              
    РЕПУБЛИКА СРБИЈА
     ОПШТИНА ЛАПОВО
  ОПШТИНСКА УПРАВА 
       Број: 320-22/20-IV-01
     06.11.2020.године

На члана 69. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово”, бр. 2/19), члана
3. Одлуке о буџету општине Лапово за 2020. годину и Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лапово за 2020. годину број: 020-
144/20-III-04 од 23.10.2020.године, а у вези члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју (''Службени гласник Републике Србије'' број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),
Начелник општинске управе Лапово расписује:

Ј А В Н И  П О З И В
за остваривање права на подстицаје по Програму мера подршке за спровођење

пољопривредне  политике и политике руралног развоја у 2020. години на подручју
општине Лапово

1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси                                                    .

1.1. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица (индивидуални пољопривредни
произвођачи) – носиоци регистрованих породничних пољопривредних газдинстава.
.
1.2. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или
пројекат о економској одрживости улагања.                                                    .

1.3. Општи критеријуми за кориснике: Корисник има регистровано пољопривредно газдинство
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и пребивалиштем на
територији општине Лапово.                                                    .

1.4. Специфични критеријуми: За реализацију ове мере корисник је у обавези да испуни само
опште критеријуме.                                                    .

1.5. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     .

Шифра инвестиције Назив инвестиције

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

1.6. Интензитет помоћи:   
         Износ регреса за  репродуктивни  материјал (вештачко осемењавање говеда и свиња) је
2.500,00 динара по приполодном грлу, а максимално до броја приплодних грла на газдинству
корисника.                                                   
1.7. Административна процедура: 
        Реализација регресирања за репродуктивни материјал се спроводи на следећи начин:
објављивање јавног позива за подношење захтев за регрес на основу утврђених критеријума;
регресира се осемењавање за грла осемењена први пут после порођаја код крава и крмача,
односно прво осемењавање јуница и назимица, извршено у периоду од 01.12.2019. до 30.11.2020.
године. 
       За регресирање вештачког осемењавања говеда уз захтев се прилаже, фотокопија картона за
вештачко осемењавање (признаница) о извршеном плаћању за вештачко осемењавање;
фотокопија пасоша за осемењено грло, потврда подручне селекцијске организације да су грла за
које се подноси захтев уматичена, фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног
газдинства у РПГ - у, фотокопија личне карте, фотокопија текућег рачуна. 



        За регресирање вештачког осемењавања свиња уз захтев се прилаже, фотокопија картона за
вештачко осемењавање (признаница) о извршеном плаћању за вештачко осемењавање; доказ о
власништву грла; потврда подручне селекцијске организације да су грла за које се подноси захтев
уматичена, фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства у РПГ - у,
фотокопија личне карте, фотокопија текућег рачуна. 
        Комисија за пријем и контролу приспелих захтева, формирана решењем Општинске управе
општине Лапово, утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на
коришћење регреса и доноси одлуку о исплати средстава. Средства се одобравају корисницима
који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева до утрошка расположивих
средстава или до краја 2020. године, а рок за подношење захтева је до 10.12.2020. године. 
 .

2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
.
2.1. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица (индивидуални пољопривредни
произвођачи) – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, са
пребивалиштем на територији општине Лапово.                                                    .

2.2. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или
пројекат о економској одрживости улагања.                                                    .

2.3. Општи критеријуми за кориснике: Корисник има регистровано пољопривредно газдинство
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и пребивалиштем на
територији општине Лапово.                                                    .

2.4. Специфични критеријуми:
    • У случају набавке опреме за мужу - музилица са пратећом опремом, прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ1 -
19 млечних крава 
   • Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа
другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе. 
   • У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних и
матичних засада воћака и винове лозе прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која
на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 0,1-50 hа
јагодастих врста  воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе 
   • У случају опремања пластеника прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на
крају инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГмање од 0,5 hа
пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору 
   • У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају 5-500 кошница. 
                                                      .
2.5. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     .

Шифра инвестиције Назив инвестиције

101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми

101.3.1 Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја

101.4.1 Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа 
и расадничку производњу

101.4.4 Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада

101.4.24 Машине за заштиту биља

101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство 



2.6. Интензитет помоћи:    
      
       Износ подстицаја за набавку опреме за мужу – музилица са пратећом опремом, износи 70%
вредности купљене опреме (без ПДВ – а), односно максимум 30.000,00 РСД по кориснику.
       Износ подстицаја за набавку опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја,
износи 70% вредности купљене опреме (без ПДВ – а), односно максимум 50.000,00 РСД по
кориснику.
       Износ подстицаја за набавку нових или обнављање постојећих (крчење и подизање)
производних и матичних засада воћака и винове лозе износи: - 70% (без ПДВ-а) вредности
садница, односно максимум 50.000,00 РСД по кориснику.
       Износ подстицаја за набавку високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за
пластенике износи 70% (без ПДВ-а) вредности купљене фолије, односно максимум 15.000,00 РСД
по кориснику. 
       Износ подстицаја за набавку жичаних ограда (жица за ограђивање + стубови) око
вишегодишњих засада износи 70% (без ПДВ-а) вредности, односно максимум 50.000,00 РСД по
кориснику. 
       Износ подстицаја за набавку машина за заштиту биља износи 70% (без ПДВ-а) вредности,
односно максимум 20.000,00 РСД по кориснику. 
       Износ подстицаја за набавку машина, уређаја и опреме за наводњавање усева износи 70% (без
ПДВ-а) од вредности, односно максимум 50.000,00 РСД по кориснику. 
       Износ подстицаја за набавку опреме за пчеларство 70% (без ПДВ-а) вредности купљене
опреме, односно максимум 30.000,00 РСД по кориснику.

2.7. Административна процедура: 

       За опрему за мужу - музилице са пратећом опремом, набављену у пероиду од
01.01.2020.године до 05.12.2020. године, уз захтев се прилаже:
1) рачун за набавку предметне инвестиције (ако издавалац није у систему ПДВ – а, мора бити
наглашено на рачуну);     
2) отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима,
утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац
захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;  
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или
извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање
или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;
 4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме, машина
и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача
да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;
5) Извод структуре сточног фонда који потврђује специфичне критеријуме (2.2.1.7.)
6) Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2020. години;
копија личне карте; копија картице текућег рачуна
7) Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја
Захтев се може поднети само једном у року од отварања конкурса па све до његовог затварања

       За набавку опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја, набављену у пероиду
од 01.01.2020.године до 05.12.2020. године, уз захтев се прилаже:
1) рачун за набавку предметне инвестиције (ако издавалац није у систему ПДВ – а, мора бити
наглашено на рачуну);     
2) отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима,
утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац
захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;  
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или
извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање
или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;



 4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме, машина
и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача
да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;
5) Извод структуре сточног фонда из РПГ -а
6) Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2020. години;
копија личне карте; копија картице текућег рачуна
7) Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја
Захтев се може поднети само једном у року од отварања конкурса па све до његовог затварања

      За подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада
воћака, хмеља и винове лозе у периоду од 01.12.2019. године до 05.12.2020, уз захтев се прилаже:
1) рачун за набавку садница (ако издавалац није у систему ПДВ – а, мора бити наглашено на
рачуну);     
2) отпремница за набављене саднице 
3) доказ о извршеном плаћању и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране
банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак;
 4)извод биљне производње који потврђује специфичне критеријуме (2.2.2.7.) 
5)Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2020. години; копија
личне карте; копија картице текућег рачуна
6) Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја
Захтев се може поднети само једном у року од отварања конкурса па све до његовог затварања

      За подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку
производњу, за набавку фолије, , набављену у пероиду од 01.01.2020.године до 05.12.2020. године,
уз захтев се прилаже: 
1) рачун за набавку предметне инвестиције (ако издавалац није у систему ПДВ – а, мора бити
наглашено на рачуну);
 2) отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима,
утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац
захтева директно извршио увоз предмета инвестиције; 
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или
извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање
или плаћање картицом може доставити само фискални исечак; 
4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме, машина и
механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да
иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;
 5) извод биљне производње који потврђује, који потврђује специфичне критеријуме (2.2.2.7.), издат
од стране Управе за трезор; 
6) Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2020. години;
копија личне карте; копија картице текућег рачуна 
7) Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја 
Захтев се може поднети само једном у року од отварања конкурса па све до његовог затварања.

      За набавку жичаних ограда (жица за ограђивање + стубови) око вишегодишњих засада,
набављену у пероиду од 01.01.2020.године до 05.12.2020. године, уз захтев се прилаже:
1) рачун за набавку предметне инвестиције (ако издавалац није у систему ПДВ – а, мора бити
наглашено на рачуну);     
2) отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима,
утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац
захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;  
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или
извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање
или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;
 4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме, машина
и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача
да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;
5) извод биљне производње који потврђује из РПГ – а; 



6) Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2020. години;
копија личне карте; копија картице текућег рачуна
7) Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја
Захтев се може поднети само једном у року од отварања конкурса па све до његовог затварања

      За набавку машина за заштиту биља, набављену у пероиду од 01.01.2020.године до 05.12.2020.
године, уз захтев се прилаже:
1) рачун за набавку предметне инвестиције (ако издавалац није у систему ПДВ – а, мора бити
наглашено на рачуну);     
2) отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима,
утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац
захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;  
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или
извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање
или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;
 4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме, машина
и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача
да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;
5) извод биљне производње који потврђује из РПГ – а; 
6) Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2020. години;
копија личне карте; копија картице текућег рачуна
7) Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја
Захтев се може поднети само једном у року од отварања конкурса па све до његовог затварања

      За набавку машина, уређаја и опреме за наводњавање усева, набављену у пероиду од
01.01.2020.године до 05.12.2020. године, уз захтев се прилаже:
1) рачун за набавку предметне инвестиције (ако издавалац није у систему ПДВ – а, мора бити
наглашено на рачуну);     
2) отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима,
утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац
захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;  
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или
извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање
или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;
 4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме, машина
и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача
да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;
5) извод биљне производње који потврђује специфичне критеријуме (2.2.2.7.)
6) Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2020. години;
копија личне карте; копија картице текућег рачуна
7) Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја
Захтев се може поднети само једном у року од отварања конкурса па све до његовог затварања

       За набавку опреме за пчеларство, набављену у пероиду од 01.01.2020.године до 05.12.2020.
године, уз захтев се прилаже:
1) рачун за набавку предметне инвестиције (ако издавалац није у систему ПДВ – а, мора бити
наглашено на рачуну);     
2) отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима,
утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац
захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;  
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или
извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање
или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;
 4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме, машина
и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача
да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;
5) Извод структуре сточног фонда који потврђује специфичне критеријуме (2.2.3.7.)



6) Копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2020. години;
копија личне карте; копија картице текућег рачуна
7) Оверена изјава да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја
Захтев се може поднети само једном у року од отварања конкурса па све до његовог затварања

      Комисија за пријем и контролу приспелих захтева, формирана решењем Општинске управе
општине Лапово, утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на
подстицаје за горе поменуте мере и даје начелнику општинске управе предлог листе кандидата који
испуњавају услове јавног позива, након чега ће се вршити израда решења и исплата свих валидних
захтева из претходног месеца. Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом
на основу поднетих комплетних захтева до утрошка расположивих средстава или до краја 2020.
године, а рок за подношење захтева је до 10.12.2020. године.

.4.    Општи услови и административна процедура

Обрасци захтева за остваривање права по овом јавном позиву, као и образац изјаве којом се
признаје да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, као и да опрема
која је предмет подстицаја не може да се отуђи на период краћи од 5 година (за сву опрему
наведену у тачки 2. овог јавног позива), корисници могу да преузму лично на писарници Општинске
управе Лапово, у Одељењу за буџет, привреду и финансије или на сајту www  .  lapovo  .  rs

Документација се доставља преко писарнице Општинске управе општине Лапово, или поштом
на адресу:   
                         

Општинска управа општине Лапово,
Његошева 18, 34220 Лапово

Све додатне инфомације и објашњења могу се добити на телефон 034/6852-999.
        Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Комисије за пријем и
контролу приспелих захтева, формиране решењем општинске управе општине Лапово, која ће
утврдити да ли су испуњени прописани услови у смислу комплетности, административне
усаглашености и прихватљивости инвестиције. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су,
биће финансирани до висине средстава назначених за ову меру. Исплата средстава врши се на
основу решења начелника општинске управе, а на предлог Комисије, која врши  одабир корисника
средстава, а рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 
        Неблаговремену и некоплетну документацију Комисија неће узети у разматрање.

          
                                                     ОПШТИНСКА УПРАВА ЛАПОВО

http://www.lapovo.rs/


Образац 1.

              
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА
    ОПШТИНА ЛАПОВО
 ОПШТИНСКА УПРАВА

ЗАХТЕВ ЗА  РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА 
(ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА) ___________________У 2020. ГОДИНИ

                                (врста животиња)

Име и презиме
(физичко лице  - носилац

пољопривредног газдинства)

ЈМБГ

                             Адреса

     Телефон (кућни / мобилни)

                БПГ  

Укупан број потврда о
извршеном в. осемењавању

Укупан износ подстицаја 
(број потврда х 2.500 дин.)

Документација уз захтев:

-   фотокопија картона за вештачко осемењавање (признаница) о извршеном плаћању за   
вештачко осемењавање извршено у периоду од 01.12.2019. 30.11.2020. године; 

-   фотокопија пасоша за осемењено грло (за говеда)/ доказ о власништву грла (за свиње), 
-   потврда подручне селекцијске организације да су грла за које се подноси захтев 

уматичена,
 -  фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства у РПГ - у,
-   фотокопија личне карте, 
-   фотокопија текућег рачуна.

У Лапову, _____________________                                                                    ____________________________

                                         (Датум)                                                                    Потпис подносиоца захтева



Образац 2.

             
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА
    ОПШТИНА ЛАПОВО
 ОПШТИНСКА УПРАВА

ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 
у 2020. години

  
Подаци о подносиоцу захтева

Име и презиме
(физичко лице  - носилац

пољопривредног газдинства)

ЈМБГ

                             Адреса

     Телефон (кућни / мобилни)

                БПГ  

                ХИД 
(опрема за сточарство)

Подаци о инвестицији

Р.бр.
Шифра

инвестиције
Назив инвестиције

1. 101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми

2. 101.3.1 Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја

3.
101.4.1 Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 

вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

4.
101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, 

цвећа и расадничку производњу

5. 101.4.4 Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада

6. 101.4.24 Машине за заштиту биља

7. 101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

8. 101.6.2 Набавка опреме за пчеларство 

НАПОМЕНА: ЗАОКРУЖИТИ РЕДНИ БРОЈ ЗА ИНВЕСТИЦИЈУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ



Ближи подаци о инвестицији/опреми за коју се подноси захтев

Р.бр. Ближи опис инвестиције
Износ цене (РСД) 

без ПДВ-а
Износ  цене (РСД)

са ПДВ-ом

1.

2.

3.

4.

СВЕГА:

   Документација уз захтев (сагласно јавном позиву): _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________.

  

У Лапову, _____________________                                                                    ____________________________

                                         (Датум)                                                                    Потпис подносиоца захтева

     



 Образац 3.

И З Ј А В А

____________________________________________________________________________
име, презиме и пребивалиште (место, улица и број) носиоца породичног пољопривредног

газдинства 

БПГ

ЈМБГ

Овим потврђујем под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и сваком
другом одговорношћу, да као подносилац захтева:

- за подстицај за који подносим захтев на Јавном позиву за подстицаје у пољопривреди на
територији општине Лапово за 2020. годину, не користим подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог
поступка за коришћење подстицаја (за саднице и за опрему);

- дозвољавам приступ подацима о личности који ће се искључиво користити у сврху пријаве и
учешћа на јавном позиву (за саднице и за опрему);

- гарантујем да je приложена документација уз захтев за подстицаје валидна и да сам опрему
која је предмет захтева – _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
употребио/ла за пољопривредну производњу на мом имању (само за опрему);

- гарантујем да предметну опрему, за коју сам остварио/ла право на подстицаје, нећу да
отуђим у року од 5 година, од дана остваривања права на подстицаје (само за опрему);

ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао/ла и разумео/ла,
као и да су сви наведени подаци тачни. 

У  Лапову, ____________________ године. 

               
   

                                      ________________________
                                               (потпис даваоца изјаве)


	Број: 320-22/20-IV-01

