II
Спецификација рачуна за предметне инвестиције
Бр.

Ставке за које се подноси захтев
(за опрему навести и годину
производње и серијски односно
фабрички број)

Број и датум издавања
рачуна односно окончане
ситуације на којем се ставке
налазе

Добављач (назив и седиште
издаваоца рачуна односно
окончане ситуације)

Назив, број и датум издавања документа којим
је извршено плаћање (потврда о преносу средстава
или извод, оверени од стране банке односно
фискални исечак)

Износ у РСД
без ПДВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Укупно:
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 одoбрена подстицајна средства на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;
– 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 којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
– добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима 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
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)
Назив и седиште подносиоца правног лица_______________________________________
(попунити читко штампаним словима)
Својеручни потпис подносиоца захтева, односно овлашћеног лица: __________________

