
На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ“, брoj 60/2018), у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. 
години, („Службени лист АПВ“, број 60/2018 и 24/19), и Пословником о раду комисије за израду конкурса и 
правилника и поступања по конкурсима расписаних у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем 
тексту: Покрајински секретаријат) расписује 
 

 
ДРУГИ КОНКУРС  

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ПЧЕЛАРСТВО  
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ 

 
 

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
 

Циљ Другог Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији 
Аутономне покрајине Војводине у 2019. години (удаљем тексту: Конкурс) јесте унапређивање пчеларске 
производње и производње меда у Аутономној покрајини Војводини. 

 
Предмет Другог  Конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих 

друштава.  
 

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА  
 
За реализацију Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на 

територији АП Војводине у 2019. години предвиђен је укупан износ до 6.108.869,00  динара. 
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 80% од укупно 

прихватљивих трошкова инвестиције. 
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ). 

 
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи до 3.500,00 динара по 

пчелињем друштву. 
 

Бесповратна средства која се додељују по Конкурсу намењена су за набавку нових пчелињих друштава.  
 

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу. 
 
Бесповратна средства која се додељују из Програма не могу се користити за: 

 инвестиције реализоване пре 01.01.2019. године, као ни за опрему и пчелиња друштва 
купљену пре тог датума; 

 порезе, укључујући и порез на додату вредност; 

 трошкове увоза, царине, шпедиције; 

 плаћање путем компензације и цесије; 

 промет између повезаних лица; 

 новчане, финансијске казне и трошкове парничног поступка; 

 трошкове банкарске провизије; 

 трошкове превоза; 

 трошкове монтаже; 

 трошкове за куповину половне и репариране опреме и материјала; 

 доприносе у натури. 
 
 
 

3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ  
 

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у 
активном статусу, и то: 

1. физичко лице: 



- носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 
- предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства. 

2. правно лице: 
- привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства, 

 
 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 

 
За физичка лица и правна лица: 

 
1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и да се налази у 

активном статусу; 
2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са 

територије АП Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица морају имати седиште на  
територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место 
реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе с територије АП 
Војводине; 

3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за 
одводњавање/наводњавање закључно са 31.12. 2018.године; 

4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа 
јединице локалне самоуправе, закључно са 31.12.2018. године;  

5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног 
земљишта у државној својини,  закључно са 31.12.2018.године, уколико је корисник истог; 

6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком 
другом основу (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, односно иста инвестиција не сме 
бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним 
прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима; 

7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора; 

8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 
62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018  
и 95/2018); 

 
Додатни услови за предузетнике и правна лица: 
 

9. Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора бити уписан у регистар привредних 
субјеката и мора да се налази у активном статусу; 

10. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације; 

11. Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано у микро и мало правно лице, у складу са 
законом којим се уређује рачуноводство; 

 
 
 

4.1. CПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 
 

Подносилац пријаве, остварује правo на суфинансирање набавке нових пчелињих друштава и опреме 
за пчеларство уколико у Регистру има уписано минимум 20 кошница пчела или максимално 500 кошница.  

 
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА 

 
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 25.06.2019.  године. 
 

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

Документација која се подноси на Конкурс: 
 



 
1. читко попуњен образац пријаве; 
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног 

газдинства или овлашћеног лица у правном лицу; 
3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о 

пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о 
површинама, и трећа страна извода с подацима о животињама не старији од 30 дана); 

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно 
са 31.12.2018. године за подносиоца пријаве;  

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2018. године за подносиоца 
пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта, односно 
седишта подносиоца пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе  где се налази предметна 
инвестиција, уколико се предметна инвестиција налази на територији друге локалне самоуправе, на 
територији АПВ); 

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
(потврда надлежног органа, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде и доказ o извршеном плаћању); 

7. предрачун за набавку предметне инвестиције, 
8. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству; 
9. записник надлежног инспектора о насталој штети услед помора пчела. 

 
Додатна обавезна документација за предузетнике и правна лица: 

  
10. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем; 
11. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја 

и/или ликвидације; 
12. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно лице разврстано у микро или мало правно 

лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013). 
 

Подносилац пријаве - на обрасцу који је саставни део пријаве на конкурс – треба да се изјасни о томе 
да ли ће документацију наведену под тачкама 3, 4 и 5  прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави 
Секретаријат, по службеној дужности. 

 
Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави документа 

преведена на српски језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је предрачун исказан у страној 
валути, неопходно је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, обрачунатој по 
средњем курсу НБС, на дан издавања предрачуна.  
 
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа. 

 

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ  

 

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Пословником о раду комисија за израду конкурса и 
правилника и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату  Правилником о додели 
средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство.  
 

8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
 

Бесповратна средства исплаћују се на следећи начин:  
- 80% од уговорене вредности исплаћује се авансно након закључења уговора, а преосталих 20% 

од уговорене вредности након испоруке пчелињих друштава и након што корисник бесповратних 
средстава достави Секретаријату следећу документацију:  

 захтев за исплату; 

 извештај о наменском утрошку средстава; 

 рачун за набавку предметне инвестиције;  

 отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, 
утврђена обавеза издавања отпремнице;  

 доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврду о преносу средстава и извод 



оверен од стране банке; 
 

Покрајински Секретаријат путем надлежног сектора налаже Пољопривредној стручној и саветодавној 
служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену, достављањем извештаја и записника 
Покрајинском секретаријату. 

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине. 
 

9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА  
 

Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм „ 
ДРУГИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ПЧЕЛАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ 
АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ”, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске 
владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.  
 

10. КОНТАКТ  
 
Додатне информације можете добити путем телефона 021/487-4419 од 10 до 14 часова.  

 

11. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ 
 

Текст Конкурса, Правилник, образац пријаве, извештај о наменском утрошку средстава и захтев за исплату могу 
се преузети са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs. 

 
 

         
 
 
 
 

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/

