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ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ 

НАВОДЊАВАЊА У 2021. ГОДИНИ 

 

Сагласно са одредбама Уредбe о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног земљишта за 2021. годину (“Службени гласник РС”, број 32/21) и Конкурса за 

расподелу средстава за извођење радова на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2021. години, 

подносим пријаву за расподелу средстава за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања у 2021. години 

који ће се градити на катастарској парцели која је уписана у Регистар пољопривредних газдинстава: 

 

    Подаци о катастарској парцели на којој ће се вршити ископ/бушење бунара: 

Назив 

општине 

Назив 

катастарске 

општине 

Број 

катастарске 

парцеле 

Назив 

катастарске 

културе 

Катастарска 

класа 

Број 

постојећих 

бунара 

(обавезно 

написати 

цифру) 

Власништво                    

(заокружити податак у вези са 

власништвом) 

Површина 

парцеле 

      
у целости у 

власништв

у 

сувласништво 
ha ar m² 

   

 

Подаци из предрачуна: 

Врста рада 

(I) 

Количина рада 

исказана у 

метрима 

дужним 

(II) 

Предрачунска цена 

без ПДВ по метру 

дужном 

ископа/бушења 

бунара 

(динари) 

(III) 

Укупна 

предрачунска 

вредност ПДВ 

(динари) 

(IV) 

Укупна 

предрачунска 

цена са ПДВ 

(динари) 

(V) 

Укупно 

(динари) 

(II x III) 

Земљани радови 

на 

ископу/бушењу 

бунара 

     

 

                    У___________________________ ,  ____________________2021. године 

________________________________________ 

                                                   потпис Подносиоца пријаве 

 
 

 

(Име и презиме носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства) 

 

(Пребивалиште – место, улица и број) 

БПГ 

ЈМБГ 

Контакт телефон 
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ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ СА ПРИХВАТЉИВОШЋУ ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛAГАЊA У РАДОВЕ 
ЗА ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА 

 

1) ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 

Прихватљива инвестициона улагања у смислу овог конкурса за ископ/бушење бунара у 2021. години 
су:  

-земљани радови који се изводе приликом ископа/бушења бунара, 

-радови који који отпочињу након закључења уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. 

 

НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА И ДРУГИ НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ 
- улагање на територији аутономних покрајина, 

- улагање на катастарској парцели која није пољопривредно земљиште и не користи се за 

пољопривредну производњу; 

- улагање на катастарској парцели која није у власништву носиоца комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства, 

- ископ истражне бушотине, 

- плаћање ископа бунара путем лизинга, компензације и асигнације, 
- порези укључујући порез на додату вредност, 

- други радови, односно друга улагања приликом извођења радова на ископу/бушењу бунара, 

- трошкови који се односе на добијање сагласности за ископ/бушење бунара у складу са позитивним 
законским прописима и трошкови пратећих административних такси. 

 
ОБАВЕЗА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  

Корисник средстава са којим Управа закључи уговор о коришћењу средстава ће бити у обавези да 

достави коначан рачун који ће садржати спецификацију по врстама опреме и врстама радова идентичну 

спецификацији достављеној на предрачуну са доказом да је платио инвестицију у целости, док ће друга права 

и преузете обавезе бити утврђене закључењем уговора између Корисника средстава и Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
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ИЗЈАВА БРОЈ 1 ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 
Својим потписом потврђујем под материјалном и кривичном одговорношћу следеће: 

 да сам пре попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао и разумео, 

 да сам упознат са информацијама које се односе на прихватљивост инвестиционог улaгањa за 

ископ/бушење бунара  у 2021. години и дужностима корисника средстава, 

 да су подаци у обрасцу пријаве и пратећа документација истинити и тачни,  

 да за инвестиционо улагање за које подносим ову пријаву не користим и да нећу користити 

средства, подстицаје, субвенције и донације од другог органа, организације и институције, 

 да Подносилац пријаве и извођач радова не представљају повезана лица ‒ у смислу члана 62. 

Закона о привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 
91/2019) и у смислу овог Конкурса при чему се повезаним лицима сматрају лица у случају  када је 

подносилац пријаве са извођачем радова повезан на неки од следећих начина: 

 носилац газдинства и чланови истог породичног пољопривредног газдинства;  

 крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим 
степеном сродства;  

 супружници, ванбрачни партнери, његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни 

сродници закључно са првим степеном сродства; 

 усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојеника; 

 друга лица која са тим лицем живе у заједничком домаћинству; 

 лице које у правном лицу извођача радова поседује значајно учешће у капиталу, или право да 

такво учешће стекне из конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично; 

 лице које је контролни члан правног лица извођача радова; 

 лице које је директор, односно члан органа управљања или надзора правног лица извођача 

радова. 

Својим потписом, такође дајем сагласност за коришћење датих података током процеса провере, 

плаћања и трајања утврђених обавеза. 

 

Датум: ______________                                                         _____________________________ 

                                                                                потпис подносиоца Пријаве  
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ИЗЈАВА 2 ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 

1. Ја, доле потписани/а, сагласан/на сам да лично прикупљам све податке и документацију о 
којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у процесу о правима на 

средства за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања на Конкурсу за расподелу средстава за 

извођење радова на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2021. години.  

 

2. Ја, доле потписани/а, нисам сагласан/на сам да лично прикупљам све податке и документацију о 

којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у процесу о правима на 

средства за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања на Конкурсу за расподелу средстава за 

извођење радова на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2021. години.  

Заокружити један од понуђених одговора. 

Овом изјавом, потврђујем и да сам упознат са одредбама Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“ бр. 18/2016), члан 103. по којима је орган дужан да по службеној дужности, у 

складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција, а који су неопходни за одлучивање. 

 

Датум: ______________                                                           _____________________________ 

                                                                                    потпис подносиоца Пријаве  
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Подносилац пријаве на конкурс обавезно подноси:  

1. Читко попуњен и потписан образац пријавe; 

 2. Извод из катастра непокретности са подацима о власништву на катастарској парцели на којој треба 

да се врши ископ/бушење бунара не старији од 3 месеца од дана подношења пријаве; 
3. Предрачун издат у 2021. години са роком важења од најмање 90 дана од дана подношења пријаве 

Управи, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве са спецификацијом опреме и радова за изградњу 

бунара за наводњавање (по врстама радова и врстама опреме која се монтира са исказаним ценама за сваку 
врсту рада и сваку врсту опреме посебно, при чему се земљани радови код ископа/бушења бунара исказују у 

дужним метрима);  

 Напомена: Корисник средстава са којим Управа закључи уговор о коришћењу средстава ће бити у 
обавези да достави коначан рачун који ће садржати спецификацију исказану по врстама опреме и врстама 

радова идентичну спецификацији достављеној на предрачуну са доказом да је платио инвестицију у целости, 

док ће друга права и преузете обавезе бити утврђене закључењем уговора између Корисника средстава и 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
      4. Изјаву пољопривредника оверену у складу са законом да под кривичном, материјалном и сваком 

другом одговорношћу тврди да ће изградња бунара бити одговoрно изведена обезбеђивањем свих потребних 

дозвола које су прописане материјалним законима којима се уређује изградња бунара у функцији 
наводњавања, као и да се пријава односи на изградњу новог бунара. 

      5. Потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно 

седишта подносиоца пријаве да за изградњу бунара не користи подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење 

подстицаја, не старија од месец дана од дана подношења пријаве. 

Документација наведена под редним бројем 1. и редним бројевима од 3. до 5. се доставља у оригиналу. 

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је саставни део обрасца пријаве о томе да ли 
ће документе наведене под тачком 2. и 5. прибавити сам или ће Управа по службеној дужности од надлежног 

органа прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који 

уређује општи управни поступак. 

 
 

Бројеви контакт телефона:  

                                                                                        011/ 3281 - 541, 011/ 3348-046 и 011/ 3282-039 

Информације у вези са подношењем Пријаве на конкурс могу се добити  сваког радног дана у времену 

од 10:00 – 12:00 часова. 

Начин достављања пријаве: 

Конкурсна документација доставља се у затвореној коверти поштанским путем, на адресу: 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Управа за пољопривредно земљиште 

ул. Немањина 22-26, 11000 Београд 

 

са назнаком:  ЗА КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ 

И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2021. ГОДИНИ - Пријава на конкурс за 

расподелу средстава за ископ/бушење бунара у функцији за наводњавања у 2021. години 

(НЕ ОТВАРАТИ) 

или непосредно у писарници Управе за заједничке послове републичких органа (у затвореној коверти) 

на наведеној адреси: Београд, Немањина 22-26. 

На полеђини коверте написати име  и презиме и адресу подносиоца пријаве.  


	ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА У 2021. ГОДИНИ

