OBČINA KOMEN
Javni razpis – kmetijstvo 2022
Ukrep B.1. in B.2. – »de minimis«

OBRAZEC B. (»DE MINIMIS«)
1. PODATKI O VLAGATELJU:
Ime in priimek vlagatelja:
Naslov vlagatelja:
Telefon:
Davčna številka:
Zavezanec za DDV:
(da/ne)
Transakcijski račun:
odprt pri banki:
KMG - MID:
2. VLAGAM PRIJAVO ZA (ustrezno obkrožite in navedite naložbo!):
B.1 Pomoč na področju predelave
kmetijskih proizvodov
B.2 Naložbe za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetijah
in trženje kmetijskih proizvodov
3. FINANČNI PODATKI O NALOŽBI
Celotna predračunska vrednost investicije: ________________________________________ EUR
(brez DDV in z DDV), od tega so lastna sredstva ___________________________________,
kredit ___________________________________.
Vrsta naložbe

Vrednost z DDV (brez DDV)

Termin nabave oz. izvedbe

SKUPAJ:
Za vse stroške je potrebno priložiti predračun/ ponudbo oz. račun.
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4. UTEMELJITEV NALOŽBE: (Natančneje opišite vrsto naložbe ter navedite odločilne
dejavnike potrebe po naložbi - pričakovane koristi, cilji naložbe, druga dodatna pojasnila o
nujnosti naložbe)

5. PRILOGE
K prijavi je potrebno priložiti - UKREP B.1.:
- fotokopijo izpisa iz registra pridelovalcev grozdja in vina (izda Upravna enota) ali
- fotokopijo potrdila vpisa v register čebelarjev ali
- fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti (izda Upravna enota),
- predložiti je potrebno predračun ali ponudbo oziroma račun za nakup opreme (v kolikor
upravičenec predloži predračun ali ponudbo, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev določi
rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi opreme),
- mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),
- izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (IZJAVA 1),
- izjavo kumulaciji pomoči (IZJAVA 2),
- izjavo o povezanih podjetij – enotno podjetje (IZJAVA 3),
- izjavo o združitvi ali pripojitvi ter razdružitvi podjetij (IZJAVA 4),
- izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (IZJAVA 5),
- parafiran vzorec pogodbe.
Pogoj za pridobitev sredstev – UKREP B.1.:
- dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5
let po zaključku investicije,
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene
v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrstah, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

K prijavi je potrebno priložiti – UKREP B.2.:
- fotokopijo izpisa iz registra pridelovalcev grozdja in vina (izda Upravna enota) ali
- fotokopijo potrdila vpisa v register čebelarjev ali
- fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti (izda Upravna enota),
- priložiti je potrebno predračun ali ponudbo oziroma račun na nakup opreme (v kolikor
upravičenec predloži predračun ali ponudbo, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev določi
rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi opreme),
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- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje
objektov to potrebno (v primeru izgradnje ali obnove objekta),
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov (v primeru izgradnje ali obnove
objekta),
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov (v primeru izgradnje ali obnove
objekta),
- mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),
- izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (IZJAVA 1),
- izjavo o kumulaciji pomoči (IZJAVA 2),
- izjavo o povezanih podjetij – enotno podjetje (IZJAVA 3),
- izjavo o združitvi ali pripojitvi ter razdružitvi podjetij (IZJAVA 4),
- izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (IZJAVA 5),
- parafiran vzorec pogodbe.
Pogoj za pridobitev sredstev – UKREP B.2.:
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene
v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrstah, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih
5 let po zaključeni investiciji.
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VLOGI SEM PRILOŽIL NASLEDNJA DOKAZILA IN DOKUMENTE (naštejte):

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kraj in datum:

(žig)

Mnenje komisije:
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IZJAVA 1: IZJAVA O STRINJANJU Z RAZPISNIMI POGOJI

Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka in
kraj:

pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljam
1) da ima kmetijsko gospodarstvo poravnane vse obveznosti do Občine Komen in do države ter,
da redno izplačuje plače in socialne prispevke,
2) da so vsi navedeni podatki točni in resnični, da priložene fotokopije ustrezajo originalom in
odražajo dejansko stanje, za resničnost podanih podatkov prevzamem celotno odgovornost,
3) da kmetijsko gospodarstvo ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
4) da so razpisana sredstva nujna za obstoj in razvoj kmetijskega gospodarstva,
5) da sprejemam vse pogoje in zahteve v Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči na
področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za leto 2022 (Uradni list RS, št.
49/22) ter razpisni dokumentaciji in da z njimi v celoti soglašam,
6) da bodo upravičeni stroški, za katere se uveljavlja finančna pomoč, plačani do 30.09.2022 oz.
so že bili plačani (ukrepi »de minimis«),
7) da sem seznanjen, da pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo,
8) da sem seznanjen, da pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov
pred uvoženimi,
9) da kmetijsko gospodarstvo ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v
naslednje sektorje:
- ribištva in akvakulture,
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti,
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine
zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo
na trg, ali, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce,
10) se strinjam z vsemi določili vzorca pogodbe,
11) naložbe ne bom uporabljal v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
12) da sem seznanjen z vsemi določili Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS,
št. 73/15, 80/16 in 17/18),
13) da sem seznanjen z omejitvami skladno s 35. in 36. členom Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB 2158/20 in 3/22 - ZDeb) in da nisem
družinski član kateregakoli funkcionarja Občine Komen.
Kraj in datum:

(žig)
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IZJAVA 2: IZJAVA O KUMULACIJI POMOČI
Vlagatelj:
Odgovorna oseba:

pod kazensko in materialno odgovornostjo
(ustrezno označite/ dopišite):


I.1.
Izjavljam, da je kmetijsko gospodarstvo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči »de minimis« (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) in drugih uredb »de minimis« v
predhodnih dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu prejelo naslednje pomoči
»de minimis«:
Dajalec pomoči

Znesek
pomoči »de
minimis«
(v EUR)

Datum prejema
pomoči
(datum odločbe)



I.2.
Izjavljam, da kmetijsko gospodarstvo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.
decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
»de minimis« (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) in drugih uredb »de minimis« v predhodnik
dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu pomoči »de minimis« ni prejelo.



II.1.
Izjavljam, da je kmetijsko gospodarstvo za iste upravičene stroške, kot so navedeni v vlogi na ta
javni razpis, že prejelo naslednje pomoči iz občinskih, državnih, mednarodnih ali drugih javnih
virov:
Dajalec pomoči

Vrsta pomoči:
- pomoč »de minimis«
- državna pomoč
- druge pomoči
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II.2.
Izjavljam, da kmetijsko gospodarstvo za iste upravičene stroške, kot so navedeni v vlogi na ta
javni razpis, drugih pomoči iz občinskih, državnih, mednarodnih ali drugih javnih virov ni prejelo.



III.
Izjavljam, da je kmetijsko gospodarstvo zaprosilo za dodelitev pomoči iz občinskih, državnih,
mednarodnih ali drugih javnih virov za iste upravičene stroške, kot so navedeni na ta javni razpis,
vendar še ni prejelo odločitve organa (odločba):
Naziv javnega razpisa, št. uradnega lista in
datum objave
Vrsta pomoči:
- pomoč »de minimis«
- državna pomoč
- druge pomoči
Namen prijavljenega projekta
Vrednost prijavljenega projekta (v EUR)
Višina zaprošenega zneska pomoči (v
EUR)
Predviden datum odločitve organa



IV.
Izjavljam, da v predhodnih dveh letih in v tekočem proračunskem letu nismo in ne bomo prejeli
državne pomoči po pravilih »de minimis« v znesku višjem od dovoljenega limita (do 200.000,00
EUR oz. 100.000,00 EUR dejavnost komercialnega cestnega tovornega podjetja).
Kraj in datum:

(žig)
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IZJAVA 3: IZJAVA O POVEZANIH PODJETJIH (ENOTNO PODJETJE)
Vlagatelj:
Odgovorna oseba:

pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljam, da zgoraj navedeno podjetje, skupaj s povezanimi podjetji – enotno podjetje, z
dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo preseglo zgornje meje pomoči »de minimis«, ki
znaša 200.00 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let (predhodni dve proračunski leti in
tekoče proračunsko leto), ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih
(občinskih, državnih, mednarodnih ali drugih) javnih virov je pomoč dodeljena. V kolikor gre za
enotno podjetje, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, skupna enotnemu podjetju
dodeljena pomoč »de minimis« v katerem koli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati
100.000 EUR.
Kraj in datum:

(žig)

Podpis odgovorne osebe:

_______________________________________________________________________________
Skladno z Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1)
pomeni ENOTNO PODJETJE so vsa podjetja, ki so med seboj vsaj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družabnikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali
nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z
navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovnih pravic delničarjev ali družbenikov
navedenega podjetja.
Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prej navedenih štirih alinej
medsebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.
_______________________________________________________________________________________
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SEZNAM z zgoraj navedenim podjetjem POVEZANIH PODJETIJ (ENOTNO PODJETJE)
PODATKI O POVEZANIH PODJETJIH (ENOTNO PODJETJE)
Firma (ime) in sedež Matična
Davčna
Razmerje
Lastnik
Direktor
podjetja
številka
številka
a, b, c, d

Kraj in datum:

(žig)
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IZJAVA 4: IZJAVA O ZDRUŽITVI ALI PRIPOJITVI PODJETIJ TER RAZDRUŽITVI
PODJETIJ
Vlagatelj:
Odgovorna oseba:
pod kazensko in materialno odgovornostjo
(ustrezno označite / dopišite)



I.
Izjavljam, da se zgoraj navedeno podjetje ni združilo ali pripojilo k drugemu podjetju, niti ni
prišlo do kakršnekoli razdružitve oziroma razdelitve podjetja.



II. 1.
Izjavljam, da je bila dne ________________ izvedena združitev zgoraj navedenega podjetja
s podjetjem:
Firma (ime) in sedež podjetja

Matična številka

Davčna številka



II. 2.
Izjavljam, da je bila dne _______________ izvedena pripojitev zgoraj navedenega podjetja k
podjetju:
Firma (ime) in sedež podjetja

Matična številka

Davčna številka



II. 3.
Izjavljam, da se je zgoraj navedeno podjetje dne ___________________ razdružilo oziroma
razdelilo na dve ali več ločenih podjetij, in sicer na:
Firma (ime) in sedež podjetja

Kraj in datum:

Matična številka

(žig)
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1.

2.

Združitev ali pripojitev podjetij: vse že dodeljene »de minimis« pomoči kateremu koli podjetju, ki je
udeleženo pri združitvi/pripojitvi, se upoštevajo pri ugotavljanju maksimalnega zneska »de minimis«
pomoči, za novo oz. prevzemno podjetje. Pomoč, ki je bila zakonito dodeljena pred združitvijo ali
prevzemom, ostane zakonita.
Delitev podjetja: »de minimis« pomoč dodeljena pred razdelitvijo podjetja se dodeli podjetju, ki je pomoč
koristila (navadno je to podjetje, ki prevzame dejavnost). V kolikor taka delitev ni mogoča, se »de
minimis« pomoč razdeli sorazmerno, na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih
podjetij, na dan razdelitve.

Stran 11 od 15

OBČINA KOMEN
Javni razpis – kmetijstvo 2022
Ukrep B.1. in B.2. – »de minimis«

IZJAVA 5: IZJAVA O NAČINU UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE
Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka in
kraj:

Podpisani(a) ___________________________________ izjavljam, da se davčna osnova od
dohodka iz osnovne kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu za leto 2022 ugotavlja
(ustrezno označite):

□ na podlagi katastrskega dohodka,
□ na podlagi dejanskih prihodkov (dohodek iz dejavnosti),
□ na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v višini 70% ustvarjenih
prihodkov.

V kmetijsko gospodarstvo so vključeni naslednji družinski člani (ustrezno dopolnite):
1.
2.
3.
4.
5.

Kraj in datum:

(žig)
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VZOREC POGODBE
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, davčna št. SI98324390, matična št. 5883091 ki jo zastopa župan mag.
Erik Modic (v nadaljevanju: občina)
in
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, davčna št. xxxxxxxxxxxxxxxx ( v nadaljevanju: prejemnik)
skleneta
POGODBO O DODELITVI DRŽAVNE POMOČI
Ukrep B.1. - Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov;
Ukrep B.2. - Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov;
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
po tej pogodbi dodeljena sredstva predstavljajo državno pomoč »de minimis«,
je predmet te pogodbe dodelitev pomoči iz naslova državnih pomoči Ukrep B – Pomoč na področju
predelave kmetijskih proizvodov; Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje
kmetijskih proizvodov,
da se pomoč dodeljuje v skladu z Uredbo Komisijo (EU) št. 1407/2013 (Uradni list Evropske unije L 352
z dne 18. 12. 2013) in na njeni podlagi sprejetim Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015−2020 (Uradni list RS,
št. 73/15, 80/16 in 17/18, v nadaljevanju: pravilnik),
da se sredstva prejemniku dodeljujejo na podlagi prijave na Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na
področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za leto 2022 (Uradni list RS, št. 49/22, v
nadaljevanju: javni razpis),
da občina zagotavlja sredstva v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Komen (Uradni list RS,
št. 207/21, v nadaljevanju: proračun) na proračunski postavki 110201 – Sofinanciranje ukrepov
spodbujanja razvoja kmetijstva po razpisu,
da se je prejemnik prijavil na razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala Komisija,
imenovana s sklepom župana št. xxxx z dne xxxx,
da je občina s sklepom št. xxxx z dne xxxx prejemniku odobrila sredstva v višini xxx EUR, in sicer za
naslednji namen: xxxxx,
da je prejemnik občini v skladu s sklepom o pravici do dodelitve sredstev izstavil zahtevek za izplačilo
sredstev, kateremu je priložil xxxx.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi Mnenja o skladnosti sheme pomoči »de minimis«, št. M002-5883091-2015
Ministrstva za finance, št. 441-200/2015/23 z dne 1. 3. 2016 in preveritve zneska dodeljenih sredstev po pravilu
»de minimis«,.
2. člen
Občina se na podlagi izdanega sklepa iz sedme alineje prvega člena zavezuje nakazati sredstva v enkratnem
znesku na transakcijski račun prejemnika št. xxxxx-xxxxx, odprtega pri xxxxxxxxxx, v roku 30 dni po
obojestranskem podpisu pogodbe.
3. člen
Prejemnik se zavezuje:
da bo sredstva, pridobljena po tej pogodbi uporabil samo za namen, določen v tej pogodbi,
da bo dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tej pogodbi, hranil še deset let od
dneva pridobitve sredstev,
da bo opremo oz. investicijo iz 1. člena te pogodbe uporabljal še najmanj pet let po nabavi oz.
dokončanju.
4. člen
Za izvajanje te pogodbe je s strani občinske uprave občine, kot skrbnik/ca pogodbe zadolžen/a xxxx.
Občinska uprava občine ima pravico nadzora nad izvedbo investicije, nad namensko porabo dodeljenih sredstev
proračuna občine z vpogledom v dokumentacijo in obračun stroškov v zvezi z izvedbo investicije, ki je predmet te
pogodbe, ter izpolnitvijo ostalih prejemnikovih obveznosti po tej pogodbi, prejemnik pa je dolžan takšen nadzor
omogočiti.
V nasprotnem primeru lahko občina zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva njihovega vračila.
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5. člen
Prejemnik je dolžan vrniti sredstva prejeta po tej pogodbi skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva njihovega vračila, poleg primerov določenih s to pogodbo, tudi v naslednjih primerih,
če se ugotovi:
da ni izvedel celotne investicije v roku, določenem s to pogodbo,
da je izplačana sredstva deloma ali v celoti uporabil nenamensko,
da je prejeta sredstva pridobil na podlagi navedbe neresničnih podatkov,
da je za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva,
da končane investicije ni uporabljal za namen, za katerega je pridobil sredstva toliko časa, kot je
določeno s to pogodbo,
ali če prejemnik sredstev kako drugače ni izpolnil svojih obveznosti iz te pogodbe.
Prejemnik je dolžan vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do
dneva njihovega vračila v roku 15 dni od dneva prejema zahtevka za vračilo sredstev.
Prejemnik je oproščen vračila sredstev v primeru višje sile.
6. člen
V primeru, da je prejemnik dolžan zaradi kršitve te pogodbe vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi, mora vrniti
bruto znesek prejetih sredstev.
7. člen
Prejemnik s podpisom te pogodbe zagotavlja, da so vse podpisane izjave, ki so obvezni del razpisne
dokumentacije, resnične.
8. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
 pridobitev posla ali
 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda
ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije
iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
je nična.
9. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če sporazumne rešitve ne bi mogli
doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Sežani.
10. člen
Ta pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
11. člen
Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme občina dva (2) izvoda, prejemnik pa en (1)
izvod.
Številka:
Datum:
Občina Komen
župan mag. Erik Modic

Datum:
prejemnik
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Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št. in kraj:
Davčna številka:
Transakcijski
račun/banka:

Občina Komen
Komen 86
6223 Komen
Zadeva: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV
Na podlagi
sklepa št.
vlagam zahtevek za nakazilo odobrenih sredstev v višini ________________________ EUR.
Izjavljam, da vse priložene kopije dokazil ustrezajo originalom.
Zahtevku so priloženi naslednji dokumenti (obkrožite oz. navedite priloge):
-

Original računa za nakup materiala ali izvedbo storitev,
Originalna dokazila plačilu računa za nakup materiala ali izvedbo storitev,
drugo:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Priložena dokazila izkazujejo nabavo materiala, opreme ali storitve, ki je bila predmet
predračuna.

Kraj in datum:

(žig)
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