На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 - др.одлука, 37/15, 29/17 и 24/19), чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету АП Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ“, брoj 54/2019), у вези са Законом о подстицајима
и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Покрајинском
скупштинском одлуком о програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, („Службени лист АПВ“, број 54/2019), и
Пословником о раду комисије за израду конкурса и правилника и поступања по конкурсима расписаних у
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: покрајински секретар) доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП
Војводине у 2020. години (у даљем тексту: Правилник) прописује се висина и начин доделе средстава, намена
средстава, поступак додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава и друга питања значајна за
конкурс из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину ( у даљем тексту: Програм), који је саставни део
Покрајинске скупштинске одлуке о програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, број
54/2019) на који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-409680/2019-09 од 04.12.2019. године.
Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина Аутномне покрајине Војводине, а Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат)
задужен је за његову реализацију.
Висина и начин доделе бесповратних средстава
Члан 2.
За реализацију активности предвиђено је укупно 270.000.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса који се објављује у „Службеном листу
АП Војводине“ и у дневним новинама „Дневник“, као и на интернет страници Покрајинског секретаријата (у
даљем тексту: Конкурс).
Конкурс је отворен до 21.02.2020. године.
Документација поднета на Конкурс се не враћа. На захтев подносиоца пријава, који нису остварили
право на бесповратна средства, могуће је враћање документације, уз достављање оверене фотокопије исте.
Средства за подршку инвестиција – према Правилнику и по Конкурсу – додељују се бесповратно.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу утврђују се у износу до 90 % од укупно
прихватљивих трошкова инвестиције.
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 1.500.000,00
динара.
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 500.000,00 динара.
Намена бесповратних средстава
Члан 3.
Бесповратна средства која додељују по овом Конкурсу намењена су за следеће инвестиције:

Мера

Сектор млеко

Шифра
мере
101
Шифра
инвестиције
101.1.1.

Мера подршке / инвестиција
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца

101.1.3.

101.1.4.

101.1.8.
101.2.1.
101.2.3.

Сектор месо

101.2.5.

101.2.8.
101.2.9.
101.3.1.
Сектор производње
конзумних јаја

101.3.2.
101.3.4.
101.4.1.
101.4.2.
101.4.3.
101.4.4.
101.4.5.
101.4.6.
101.4.7.
101.4.8.

Сектор воће, грожђе,
поврће (укључујући
печурке) и цвеће

101.4.9.
101.4.10.
101.4.11.
101.4.13.

и коза
Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући
све елементе, материјале и инсталације
*** НАПОМЕНА: видети члан 5. тачка 4. Правилника
Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и
течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање
полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара;
сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење
течног стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог
стајњака, укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни
стајњак)
*** НАПОМЕНА: видети члан 5. тачка 4. Правилника
Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња
које се користе за производњу меса
Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и
течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање
полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара;
сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење
течног стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог
стајњака, полутечног и течног стајњака, резервоари за течни
стајњак, специјализоване приколице за транспорт
чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом опремом),
укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)
*** НАПОМЕНА: видети члан 5. тачка 4. Правилника
Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за
храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за
припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану
сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и
дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери;
омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.)
*** НАПОМЕНА: видети члан 5. тачка 4. Правилника
Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени
кавези
Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних
јаја
Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја
Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење
животињског ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива
Подизање нових вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове
лозе
Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа,
цвећа и расадничку производњу
Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у
воћњацима и вишегодишњим засадима
Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада
Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи
у заштићеном простору
Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање
биљака при производњи у заштићеном простору
Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за
гајење биљака при производњи у заштићеном простору
Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са
фолијом)
Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу
при производњи у заштићеном простору
Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију
земљишта и супстрата при производњи у заштићеном простору
Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (тзв. ђубрење
угљен диоксидом при производњи у заштићеном простору)
Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа

101.4.14.

Сектор пчеларство

Мера

Прерада млека

101.4.15.
101.4.17.
101.4.18.
101.4.24.
101.4.25.
101.4.28.
101.6.1.
101.6.2.

Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање
производа
Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа
Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију
Опрема/механизација за заштиту од мраза
Машине за заштиту биља
Машине за убирање односно скидање усева
Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева
Набавка нових пчелињих друштава
Набавка опреме за пчеларство (кошнице и контејнери)

Шифра
мере

Мера подршке/инвестиција

304.5

Подршка преради на газдинству

Шифра
инвестиције

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

304.5.1.1.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ,
ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА:
– аутоматски уређаји за узорковање
– флексибилна црева са одговарајућим спојницама и
прикључцима
– механички филтери
– одвајачи ваздуха (деаератори)
– хладионици за млеко са пратећом опремом (вентили,
температурне сонде и др.)
– складишни танкови са пратећом опремом (мешалице, мерачи
и индикатори нивоа, запремине и температуре, вентили и др.)
– цевоводи са вентилима
– пастеризатори са пратећом опремом (балансни котлић,
пумпе, вентили, сонде за
мерење температуре, уређаји за припрему вруће воде и др.)
– центрифугални сепаратори за млеко са пратећом опремом
– бактофуге са пратећом опремом
– уређаји за микрофилтрацију млека са пратећом опремом
– уређаји за аутоматску стандардизацију млека са пратећом
опремом
– процесни танкови са пратећом опремом (мешалице, мерачи и
индикатори нивоа, запремине и температуре, вентили и др)
– дупликатори-ферментори са припадајућом опремом
(мешалице, мерачи и индикатори нивоа, запремине, pH и
температуре, вентили и др.)
– хомогенизатори за млеко
– упаривачи са припадајућом опремом
– дозатори за разне врсте додатака (ароме, пастозни производи
од воћа и поврћа и др)
– цевасти и плочасти измењивачи топлоте, термизатори са
пратећом опремом и др.
– уређаји за припрему и растварање прашкастих материја
(млека у праху, чоколадног праха и сл.)
– уређаји за отапање замрзнутих производа
– миксери (мешачи)
– тунели за хлађење и ферментацију
– танкови за производњу сирева
– уређаји за сољење сирева
– пресе за сир

– калупи за сир
– уређаји за резање сира
– уређаји за производњу маслаца (бућкалице)
– машине пунилице, разне са пратећом опремом
– машине за паковање транспортног (збирног) паковања
– машине за палетизирање
– уређаји за означавање и етикетирање
– транспортне траке и конвејери
– опрема за контролу и аутоматско управљање са
одговарајућим софтверима
– амбалажа за пуњење и паковање производа израђена од
метала, стакла, полимерних материјала, комбинованих
материјала, метализованих и силиконизованих полимерних
филмова и фолија и др.
ПРОИЗВОДНЕ ЛИНИЈЕ
– процесна опрема за ултрафилтрацију млека (модули за
ултрафилтрацију са пратећом опремом, танкови и др.)
– процесна опрема за производњу сирева (разне врсте)
– процесна опрема за производњу сирних и млечних намаза и
топљених сирева
– процесна опрема за производњу УХТ производа
(стерилизатори, евапоратори, хомогенизатори, асептик танкови
и др.)
– процесна опрема за сушење (млека, сурутке и др. укључујући
и храну на бази млека за одојчад и малу децу)
– процесна опрема за производњу кондензованог млека
– процесна опрема за производњу сладоледа
– аутоматске линије за пуњење и паковање производа
Прерада меса

304.5.2.1.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ОМАМЉИВАЊЕ, КЛАЊЕ И ОБРАДУ
ТРУПОВА:
– уређаји и опрема за електрично и/или механичко
омамљивање животиња (свиње, говеда, овце/козе, живина,
риба и др.)
– опрема за спољашњу обраду трупова свиња (уређаји за
шурење, уређаји за машинско уклањање длака/чекиња,
уређаји за спаљивање заосталих длака/чекиња, уређаји за
завршну спољашњу обраду трупа/„полирање”, опрема за
завршно прање трупа и др.)
– вакуум уређај за обраду ректума
– уређаји за скидање коже
– опрема/уређаји за расецање трупова на полутке (тестере)
– електрична, пнеуматска или ручна опрема за одсецање
нејестивих делова трупа (тестере, клешта и др.)
– опрема за ветеринарско-санитарни преглед главе, трупа и
унутрашњих органа
– опрема за чишћење и прање јестивих делова

304.5.2.2.

(изнутрица) на линији клања
– опрема за чишћење, прање и обраду желудаца и црева
– опрема за прихват и транспорт јестивих делова и споредних
производа клања
– опрема за механички транспорт и савладавање висинске
разлике на линијама за клање животиња и обраду трупова
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, ПРИЈЕМ,
ЧУВАЊЕ/СКЛАДИШТЕЊЕ (ХЛАЂЕЊЕ), УКЛАЊАЊЕ И ПРЕРАДУ
СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА КОЈИ НИСУ
ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ:
– систем за сакупљање крви на линији клања (шупљи ножеви,

зупчаста пумпа и изоловани контејнер за привремено
складиштење)
– уређај и опрема за уклањање и пнеуматски транспорт
садржаја дигестивног тракта из кланице до места за
привремено одлагање
– уређај и опрема за уклањање и пнеуматски транспорт
споредних производа животињског порекла из кланице до
места за привремено одлагање
– вакуум уређај са опремом и сабирним танком за уклањање
кичмене мождине из кичменог стуба говеда
– уређаји за вакуум – паковање меса и производа од меса
– уређаји за етикетирење производа и паковања
– аутоматске ваге са етикетирком
– уређаји за нарезивање меса и производа

304.5.2.3.

– машине за паковање у МАП-у меса и производа од меса
– уређаји за скидање омотача
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА РАСЕЦАЊЕ, ОБРАДУ,
ПРЕРАДУ, ПАКОВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ МЕСА И УСИТЊЕНОГ
МЕСА, ПОЛУПРОИЗВОДА ОД МЕСА, МАШИНСКИ
СЕПАРИСАНОГ МЕСА И ПРОИЗВОДА ОД МЕСА:
– транспортне траке за месо и/или посуде са сировинама
– опрема за расецање меса
– машине за сечење меса
– уређаји за скидање коже са масног ткива
– уређаји за обликовање уситњеног меса и полупроизвода од
меса
– уређаји за производњу леда
– уређаји за млевење меса (Волф)
– уређаји за сечење смрзнутог меса („гиљотине”, дробилице и
др.)
– уређаји за уситњавање меса (кутери, микрокутери и др.)
– уређаји за мешање меса (са и/или без вакуума)
– машине за механичко сепарисање меса (сепаратори)
– уређаји и опрема за припрему саламуре
– уређаји и опрема за убризгавање саламуре (пикл-ињектори)
– уређаји за „масирање” меса (тамблери)
– вакуум пунилице
– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „Xray” детектори
– „клипсерице”

304.5.2.4.

– пресе за месо
– уређаји и опрема за дозирање према врсти и капацитету
технолошке линије
– затварачице за конзервисане производе у херметички
затвореним контејнерима у складу са врстом и капацитетом
технолошке линије
– уређаји и опрема за производњу (припрема, обрада, пуњење,
димљење, ферментацију/ зрење и сушење, складиштење и
паковање ферментисаних производа од меса
– амбалажа за пуњење и паковање производа израђена од
метала, стакла, полимерних материјала, метализованих и
силиконизованих полимерних филмова и фолија и др.
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈИ ЗА ХЛАЂЕЊЕ, ПАСТЕРИЗАЦИЈУ И
СТЕРИЛИЗАЦИЈУ МЕСА И ПРОИЗВОДА ОД МЕСА:
– опрема и уређаји за хлађење и/или замрзавање и
складиштење смрзнутих сировина и производа
– коморе за термичку обраду – пастеризацију („атмоси”,

„пастер каде/пастеризатори”)
Прерада воћа,
поврћа и грожђа

304.5.3.1.

– уређаји за термичку обраду – стерилизацију (аутоклави)
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА СУШЕЊЕ ВОЋА, ПОВРЋА И
ГРОЖЂА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:
– сушаре (тунелске, тракасте, коморне и др.)
– опрема и уређаји за сушење у вакууму
– опрема и уређаји за микроталасно сушење

304.5.3.2.

– опрема и уређаји за осмотско сушење
– опрема и уређаји за сушење замрзавањем (лиофилизација) –
лиофилизатор
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ ВОЋА И
ПОВРЋА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:
– континуални тунел за замрзавање
– уређај за замрзавање у блоковима

304.5.3.3.

304.5.3.4.

– класичан тунел
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА БЛАНШИРАЊЕ,
ПАСТЕРИЗАЦИЈУ И СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДА:
– бланшери разни, са припадајућом опремом
– пастеризатори (плочасти, цевни, тунелски и др.)
– стерилизатори (хоризонтални, вертикални, континуални и
дисконтинуални, односно аутоклави)
– пастер када
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА, КАО
И ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:
– ваге (колске, подне и др.)
– транспортери (хоризонтални, коси или вертикални)
– инспекциона трака
– механички филтери
– пумпе разне (центрифугалне, зупчасте, монопумпе за густе
масе)
– одвајачи ваздуха (деаератори)
– суви и ваздушни пречистач
– опрема и уређаји за вађење семене ложе, одвајање, сечење,
љуштење, млевење и пасирање воћа, поврћа и грожђа
– опрема за одвајање коштица
– уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припадајућом
опремом, уређаји за реверсну осмозу и криоконцентрисање)
– уређаји за пуњење и дозирање налива са припадајућом
опремом
– уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са
припадајућом опремом
– уређаји за паковање са припадајућом опремом
– машине за паковање транспортног (збирног) паковања и
машине за палетизирање - палетизер
– уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом
– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „Xray” детектори
– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са
одговарајућом опремом
– уређаји за етикетирање, разни
– уређаји за припрему технолошке и техничке воде
– пресе за цеђење уља
– амбалажа за пуњење и паковање производа израђена од
дрвета, метала, стакла, полимерних материјала, метализованих
и силиконизованих полимерних филмова и фолија и др.

304.5.3.5.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, РАКИЈА И ДРУГИХ
АЛКОХОЛНИХ ПИЋА:
(1) опрема за примарну прераду грожђа:
– пријемни вибро сто
– тракасти сто за селекцију целог грожђа
– елеватор за транспорт грожђа
– руљача динамица 100
– вибрациони сто за ручну селекцију бобица
– опрема за аутоматску селекцију бобица грожђа
– муљача динамица 100
– перисталтичка пумпа за транспорт кљука
– затворена пнеуматска преса
– клипна пумпа за транспорт шире
– моно пумпа за транспорт шире
– перисталтичка пумпа за транспорт шире
– импелер пумпа за транспорт шире
– ротациони вакуум филтер
– плочасти филтер
– наплавни филтер
– cross flow филтер
– убодна мешалица
(2) опрема за ферментацију за бела и црвена вина:
– танкови са плаштовима за хлађење и грејање
– танкови са плаштовима за хлађење и грејање
– винификатори за ферментацију и мацерацију црвених вина са
плаштовима за хлађење и грејање
– винификатори за ферментацију и мацерацију црвених вина са
плаштовима за хлађење и грејање
– винификатори за ферментацију и мацерацију црвених вина са
плаштовима за хлађење и грејање
– танк за хладну стабилизацију белих и розе вина
– чилер
– пумпе за претакање, клипна пумпа
– пумпе за претакање, моно пумпа
– пумпе за претакање, перисталтичка пумпа
– пумпе за претакање, импелер пумпа
(3) опрема за чување и неговање вина:
– бачва за чување и одлежавање вина
– бачва за чување и одлежавање вина
– барик буре за чување и одлежавање вина
(4) опрема за пуњење вина:
– линија за пуњење, моноблок са испирањем боца, сушењем,
пуњењем и чепилицом
– линија за етикетирање боца и стављање капица
– микрофилтер
– пумпа са baypas-ом
(5) опрема за ракију и друга алкохолна пића:
– инокс судови и универзалне посуде за ракију
– парни генератори за стерилизацију опреме и судова и уређаји
за прање
– дрвени судови и бурићи за барикирање

– филтери
– муљаче
– пумпе
– центрифугални сепаратори
– линије за пуњење и етикетирање уз одговарајућу опрему,
пунилице, етикетирке и чепилице
– пнеуматске пресе
– млинови и пасирке за воће

Прерада уљаних култура

304.5.4.1.

304.5.4.2.

– казани за дестилацију
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ХЛАДНО ЦЕЂЕЊЕ УЉАНИХ
КУЛТУРА:
– пресе за хладно цеђење уља (екструзионе, пужне,
хидрауличне)
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ФИЗИЧКУ РАФИНАЦИЈУ
УЉАНИХ КУЛТУРА:
– опрема и уређаји за:
– хладно дегумирање и деваксацију
– бељење
– бинтеризација
– деацидификација са деодоризацијом

304.5.4.3.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ УЉА:
– ваге (колске, подне и др.)
– механички филтери
– линије са уређајима за дозирање и пуњење уља
– уређаји за паковање са припадајућом опремом
– машине за паковање транспортног (збирног) паковања
– уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом
– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „Xray” детектори
– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са
одговарајућом опремом
– уређаји за етикетирање, разни
– уређаји за припрему технолошке и техничке воде

Прерада гајеног,
зачинског, лековитог
и ароматичног биља

304.5.5.1.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА СУШЕЊЕ ГАЈЕНОГ
ЗАЧИНСКОГ, ЛЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА, КАО И
ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:
– сушаре (соларне, шаржне, тунелске, тракасте, коморне и др.)
– опрема и уређаји за сушење у вакууму
– опрема и уређаји за микроталасно сушење

304.5.5.2.

304.5.5.3.

– опрема и уређаји за осмотско сушење
– опрема и уређаји за сушење замрзавањем (лиофилизација) –
лиофилизатор
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАДУ ГАЈЕНОГ ЗАЧИНСКОГ,
ЛЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА КАО И ЊИХОВИХ
ПРОИЗВОДА:
- ваге (колске, подне и др.)
– транспортери (хоризонтални, коси или вертикални)
– опрема и уређаји за уситњавање (млевење, сецкање),
одвајање листа од стабла (реблер), љуштење, просејавање
(сита) гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ДЕСТИЛАЦИЈУ ГАЈЕНОГ
ЗАЧИНСКОГ, ЛЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА, КАО И
ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА (ЗА ПОТРЕБЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ
ИНДУСТРИЈЕ):

304.5.5.4.

304.5.5.5

– опрема и уређаји за дестилацију водом, алкохолом и уљима
гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ЕКСТРАКЦИЈУ ГАЈЕНОГ
ЗАЧИНСКОГ, ЛЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА, КАО И
ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:
– опрема и уређаји за екстракцију гајеног зачинског, лековитог
и ароматичног биља и то за:
– хидродестилацију мањег капацитета,
– дестилацију воденом паром (генератор паре) и екстракцију
модификованом апаратуром за печење ракије
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ПАКОВАЊЕ И
СКЛАДИШТЕЊЕ ГАЈЕНОГ ЗАЧИНСКОГ, ЛЕКОВИТОГ И
АРОМАТИЧНОГ БИЉА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:
– ваге (колске, подне и др.)
– механички филтери
– уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом
– линије са уређајима за дозирање и пуњење
– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „Xray” детектори
– уређаји за паковање са припадајућом опремом
– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са
одговарајућом опремом
– уређаји за етикетирање, разни
– машине за паковање транспортног (збирног) паковања

Прерада пчелињих производа

304.5.6.1.

– уређаји за припрему технолошке и техничке воде
– уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припадајућом
опремом, уређаји за реверсну осмозу и криоконцентрисање)
– уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са
припадајућом опремом
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ПРЕРАДУ ПЧЕЛИЊИХ
ПРОИЗВОДА
– топионици за восак (парни, сунчани, електрични)
– посуде за пречишћавање воска
– стерилизатор воска и посуде за стерилизацију воска
– калупи за израду сатних и матичних основа
– декристализатори меда
– пастеризатори за мед
– рефраткометри
– сепаратори меда, воска и матичне млечи
– пумпе за мед
– сушионици за полен
– млинови за полен;
– опрема и уређаји за сушење полена
– електронске ваге и пратећа опрема
– агрегати
– пумпе разне (центрифугалне, зупчасте, монопумпе за густе
масе)
– филтери
– одвајачи ваздуха (деаератори)
– суви и ваздушни пречистач
– опрема и уређаји за одвајање, сечење, љуштење, млевење и
пасирање додатака пчелињим производима
– уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припадајућом
опремом, уређаји за реверзну осмозу и криоконцентрисање)
– уређаји за пуњење и дозирање налива са припадајућом

опремом

304.5.6.2.

– уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са
припадајућом опремом
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ПАКОВАЊЕ И
СКЛАДИШТЕЊЕ ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА:
– дупликатори за мед, са или без мешача
– електричне пумпе и пунилице за мед
– прохромска амбалажа за складиштење пчелињих производа
– пластична амбалажа за складиштење пчелињих производа
– аутоматски сто за паковање пчелињих производа
– дозатор за мед
– хомогенизатор
– мешалица
– опрема за складиштење додатака у мед (полен, прополис,
матична млеч, суво воће, орашасти плодови и др.)
– ваге
– уређаји за паковање са припадајућом опремом
– машине за паковање транспортног (збирног) паковања и
машине за палетизирање – палетизер
– уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом
– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „Xray” детектори
– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са
одговарајућом опремом
– уређаји за етикетирање, разни

Прерада гајених врста гљива

304.5.7.1.

– уређаји за припрему технолошке и техничке воде
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА СУШЕЊЕ ГАЈЕНИХ ВРСТА
ГЉИВА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА
– сушаре (тунелске, тракасте, коморне и др.)
– опрема и уређаји за сушење у вакууму
– опрема и уређаји за микроталасно сушење

304.5.7.2.

– опрема и уређаји за осмотско сушење
– опрема и уређаји за сушење замрзавањем (лиофилизација) –
лиофилизатор
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ ГАЈЕНИХ ВРСТА
ГЉИВА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА
– континуални тунел за замрзавање
– уређај за замрзавање у блоковима

304.5.7.3.

304.5.7.4.

– класичан тунел
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА БЛАНШИРАЊЕ,
ПАСТЕРИЗАЦИЈУ И СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДА
– бланшери разни, са припадајућом опремом
– пастеризатори (плочасти, цевни, тунелски и др.)
– стерилизатори (хоризонтални, вертикални, континуални и
дисконтинуални, односно аутоклави)
– пастер када
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И
ПАКОВАЊЕ ГАЈЕНИХ ВРСТА ГЉИВА И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА
– ваге (колске, подне и др.)
– транспортери (хоризонтални, коси или вертикални)
– инспекциона трака
– механички филтери
– пумпе разне (центрифугалне, зупчасте, монопумпе за густе
масе)

– одвајачи ваздуха (деаератори)
– суви и ваздушни пречистач
– опрема и уређаји за одвајање, сечење, љуштење, млевење и
пасирање гајених врста гљива
– уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припадајућом
опремом, уређаји за реверсну осмозу и криоконцентрисање)
– уређаји за пуњење и дозирање налива са припадајућом
опремом
– уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са
припадајућом опремом
– уређаји за паковање са припадајућом опремом
– машине за паковање транспортног (збирног) паковања и
машине за палетизирање - палетизер
– уређаји за прање амбалаже разнеразне, са припадајућом
опремом
– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „Xray” детектори
– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са
одговарајућом опремом
– уређаји за етикетирање, разни
Преарда плодова
сакупљених из природе

304.5.8.1.

– уређаји за припрему технолошке и техничке воде
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА СУШЕЊЕ ПЛОДОВА
САКУПЉЕНИХ ИЗ ПРИРОДЕ, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА
– сушаре (тунелске, тракасте, коморне и др.)
– опрема и уређаји за сушење у вакууму
– опрема и уређаји за микроталасно сушење

304.5.8.2.

– опрема и уређаји за осмотско сушење
– опрема и уређаји за сушење замрзавањем (лиофилизација) –
лиофилизатор
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ ПЛОДОВА
САКУПЉЕНИХ ИЗ ПРИРОДЕ, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА
– континуални тунел за замрзавање
– уређај за замрзавање у блоковима

304.5.8.3.

304.5.8.4.

– класичан тунел
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА БЛАНШИРАЊЕ,
ПАСТЕРИЗАЦИЈУ И СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДА
– бланшери разни, са припадајућом опремом
– пастеризатори (плочасти, цевни, тунелски и др.)
– стерилизатори (хоризонтални, вертикални, континуални и
дисконтинуални, односно аутоклави)
– пастер када
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА, КАО
И ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА
– ваге (колске, подне и др.)
– транспортери (хоризонтални, коси или вертикални)
– инспекциона трака
– механички филтери
– пумпе разне (центрифугалне, зупчасте, монопумпе за густе
масе)
– одвајачи ваздуха (деаератори)
– суви и ваздушни пречистач
– опрема и уређаји за одвајање, сечење, љуштење, млевење и
пасирање гајених врста гљива
– уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припадајућом
опремом, уређаји за реверсну осмозу и криоконцентрисање)
– уређаји за пуњење и дозирање налива са припадајућом
опремом

– уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са
припадајућом опремом
– уређаји за паковање са припадајућом опремом
– машине за паковање транспортног (збирног) паковања и
машине за палетизирање -палетизер
– уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом
– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „Xray” детектори
– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са
одговарајућом опремом
– уређаји за етикетирање, разни
– уређаји за припрему технолошке и техничке воде

Мера

Шифра
мере

Мера подршке/инвестиција

601

Подршка малим пиварама

Шифра
инвестиције

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

601.1.1.

НАБАВКА ОСНОВНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИВА
- опрема за пријем, припрему и прераду сировина за производњу пива
- опрема и машине које се користе у малој занатској производњи пива:
за припрему слада за комљење, за производњу сладовине, за
производњу пива, додатна опрема за отакање нефилтрираног пива као
и отакање пива у стакленој амбалажи.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу и за једну врсту производње.
Бесповратна средства која се додељују из Програма не могу се користити за:
 инвестиције реализоване пре потписивања уговора са Секретаријатом и опрему
купљену пре тог датума;
 порезe, укључујући и порез на додату вредност;
 плаћање путем компензације и цесије;
 царинске, увозне и остале врсте административних такси, накнаде за потребне
сагласности од државних институција и јавних предузећа;
 промет између повезаних лица;
 новчане, финансијске казне и трошкове парничног поступка;
 трошковe банкарске провизије;
 трошковe јемства и сличне накнаде;
 трошкове премера и геодетских снимања;
 трошкове за куповину половне опреме и материјала;
 трошкове превоза, монтаже опреме и друге оперативне трошкове;
 доприносе у натури.
Право на учешће на Конкурсу
Члан 4.
Право на подстицаје за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава остварују
физичка лица старијa од 18 година којa у моменту подношења захтева не смеју имати више од 40 година, који
су први пут уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства након,
01.01.2020. године или ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава до дана закључења уговора.
Право на подстицаје за Подршку преради на газдинставу и Подршку малим пиварама остварују
физичка лица старијa од 18 година којa у моменту подношења захтева не смеју имати више од 40 година, који
ће се као предузетник или правно лице регистровати у Агенцији за привредне регистре и као такви уписати у
Регистар пољопривредних газдинстава до момента потписивања уговора.
Право на подстицаје остварују подносиоци пријава који имају пребивалиште у насељеном месту у
ком се не налази седиште града (Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Вршац, Сремска Митровица,

Кикинда, Сомбор - Закон о територијалној организацији Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007,
18/2016 и 47/2018).
Услови за учешће на Конкурсу
Члан 5.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са
територије АП Војводине, односно 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 са територије АП Војводине у месту пребивалишта
подносиоца пријаве или у месту суседне јединице локалне самоуправе;
подносилац пријаве мора имати објекат за смештај животиња у власништу или закупу у периоду од
најмање пет година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава)
– уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка
приплодних грла и опремање фарми);
подносилац пријаве мора имати објекат у којем ће се вршити прерада у власништу или закупу у
периоду од најмање пет година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење
бесповратних средстава) – уколико аплицира за Подршку преради на газдинставу;
подносилац пријаве мора имати у власништву животиње - уколико аплицира за Инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме за припрему сточне хране у
сектору млеко и месо);
подносилац пријаве мора имати објекат у власништу или закупу у периоду од најмање пет година
(закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава) – уколико
аплицира за Подршку малим пиварама;
подносилац
пријаве
мора
регулисати
обавезе
по
решењима
о
накнадама
за
одводњавање/наводњавање закључно са 31.12.2019. године;
подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице
локалне самоуправе, закључно са 31.12.2019. године;
подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити подстицаје по неком
другом основу (субвенције, подстицаји) 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;
подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату,
као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних
уговора;
подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица - у смислу члана 62.
Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015,
44/2018, 95/2018 и 91/2019);
парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет инвестиције конкурса – морају бити уписане у
Регистар пољопривредних газдинстава након доношења одлуке о додели средстава. Уколико је
парцела у закупу, потребно је да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет година;
подносилац пријаве мора имати израђен пословни план ‒ економску одрживост пројекта;
спровођење прихватљивих активности не сме започети пре доношења одлуке о додели средстава.
Специфични услови за учешће на конкурсу
Члан 6.

Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава
Прихватљиви корисници у Сектору млека су:
 Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву 1 - 19 млечних крава.
 У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву 3-99 квалитетних приплодних грла говеда
млечних раса, 10-299 приплодних грла оваца и коза, на крају инвестиције.
 Пољопривреднo газдинствo мора имати потврду за млечне краве издату од надлежне ветеринарске
службе.
Прихватљиви корисници у Сектору меса су:
 Пољопривредна газдинства са до 19 грла квалитетних приплодних говеда товних раса или мање од
150 грла приплодних оваца или коза, или до29 приплодних крмача, или до 99 товних свиња, или од
1.000 - 3.999 бројлерa.






У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња, прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву: 3-99 грла квалитетних приплодних говеда
товних раса, или 10-299 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-99 грла квалитетних
приплодних крмача, на крају инвестиције.
Пољопривреднo газдинствo мора имати потврду за одговарајућу категорију животиња издату од
надлежне ветеринарске службе.
Сектор производње комзумних јаја нема специфичних критеријума прихватљивости.

Прихватљиви корисници у Сектору воће су:
 Пољопривредна газдинства која имају до 1,99 хектара јагодичастог воћа и хмеља; до 4,99 хектара
другог воћа; 0,1 – 49 хектара цвећа; 0,2 – 99 хектара винове лозе.
 За инвестиције у Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са
наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства са: 0,1- 49 хектара јагодастих врста воћака и хмеља; 0,3- 99 хектара другог
воћа; 0,1 – 49 хектара цвећа; 0,2 – 99 хектара винове лозе, на крају инвестиције.
Прихватљиви корисници у Сектору поврће су:
 Пољопривредна газдинства са капацитетом до 0,49 хектара пластеника до 2,99 хектара производње
поврћа на отвореном простору.
Прихватљиви корисници у Сектору остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа) су:
 Пољопривредна газдинства која имају имају до 49,99 хектара земљишта под осталим усевима.
 За инвестиције за набавку машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која имају до 99,99 хектара земљишта под осталим усевима.
Прихватљиви корисници у Сектору пчеларства су:
 Прихватљиви корисници за набавку кошница, машина и опреме за пчеларство прихватљиви корисници
су пољопривредна газдинства која имају 20-500 кошница.
Подршка преради на газдинству
Прихватљиви корисници у Сектору млека су:
 пољопривредна газдинства која недељно прераде максимално 5.000 литара сировог млека односно
годишње максимално 250.000 литара;
 пољопривредна газдинства морају имати одобрен објекат у складу са Правилником о малим
количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих
делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског
порекла“ („Службени гласник РС”, број 111/17).
Прихватљиви корисници у Сектору меса су:
 пољопривредна газдинства која недељно прераде максимум 2.000 килограма, односно годишње
максимално 100.000 килограма производа од меса;
 пољопривредна газдинства морају имати одобрен објекат у складу са Правилником о малим
количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих
делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског
порекла“ („Службени гласник РС”, број 111/17).“
Прихватљиви корисници у Сектору производња пива су:
 пољопривредна газдинства која имају годишњу производњу до 10.000 hl пива.
 Пољопривредна газдинства морају бити уписана у Централни регистар објеката у складу са Законом о
безбедности хране („Службени гласник РС“, број 41/2009) и Правилником о садржини и начину вођења
Централног регистра објеката („Службени гласник РС“, број 20/2010 ).
Потребна документација
Члан 7.
1.
2.
3.

читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом;
фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта подносиоца захтева;
доказ о власништву парцела на којима се поставља опрема или оверена фотокопија уговора о закупу ‒
који обухвата период од минимално пет (5) година (закуп почиње од дана подношења захтева за
коришћење бесповратних средстава) - уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава (вишегодишњи засади, пластеници, наводњавање)

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

доказ о власништву животиња (матични лист или пасош за животиње) уколико аплицира за
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме за
припрему сточне хране у сектору млеко и месо као и за набавку опреме за фиксне ограде и електричне
ограде за пашњаке/ливаде);
доказ о власништву објекта за држање стоке или оверена фотокопија уговора о закупу објекта, уколико
није власник објекта ‒ који обухвата период од минимално пет (5) година (закуп почиње од дана
подношења захтева за коришћење бесповратних средстава) - уколико аплицира за Инвестиције у
физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка приплодних грла и опремање фарми)
доказ о власништву објекта у коме се врши прерада или оверена фотокопија уговора о закупу објекта,
уколико није власник објекта ‒ који обухвата период од минимално пет (5) година од момента
подношења захтева за коришћење бесповратних средстава– уколико аплицира за Подршку преради
на газдинставу или за Подршку малим пиварама
доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно
са 2019. године за подносиоца пријаве;
доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2019. године за подносиоца
пријаве издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта;
предрачун са спецификацијом опреме;
фотокопија дипломе о стеченом образовању подносиоца захтева;
пословни план ‒ економска одрживост пројекта;
изјава да добављач и наручилац опреме не представљају повезана лица у складу с чланом 62. Закона о
привредним друштвима (изјава је у оквиру обрасца пријаве).
изјава добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 45 дана
од дана потписивања уговора о додели бесповратних средстава.

Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију наведену под тачкама 7 и 8,
Покрајински секретаријат по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.
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.
Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.

Поступање с непотпуним пријавама
Члан 8.
За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат по службеној дужности од надлежних
органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који
уређује општи управни поступак, а за осталу документацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана
од дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију, пријава
ће бити одбачена као непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена
позивом из става 1. овог члана.
Комисија ће одбацити :
 неблаговремене пријаве,
 недозвољене пријаве,
 пријаве поднете од стране неовлашћеног лица
Одлучивање о додели средстава
Члан 9.
Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), коју је именовао покрајински секретар,
разматра поднете пријаве и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.
Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају услове на основу достављене
документације, у складу с Конкурсом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефинисани
Правилником, формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна средства до утрошка
средстава опредељених Конкурсом.

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију,
као и да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде тражи да
изврши контролу реализације предмета уговора, посебно у случају рачуна и предрачуна које су издали
добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су знатно изнад тржишне вредности.
Комисија има право да када процени да су се стекли услови за доношење записника са предлогом
одлуке о додели средстава у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом тражених средстава,
прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима
неприхватљивости.
Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни износи средстава по подносиоцу
пријаве ком су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства нису одобрена
наводе се разлози одбијања/одбацивања.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу предлога Комисије.
Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата:
www.psp.vojvodina.gov.rs.
Критеријуми за доделу бесповратних средстава
Члан 10.
Комисија даје предлог за доделу средстава на основу поднете документације и критеријума:
1.
2.
3.
4.
5.

Година подносиоца захтева
Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у употреби
Пребивалиште подносиоца захтева
Степен стручне спреме подносиоца захтева
Оцена одрживости инвестиције

У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу
које се додељују бесповратна средства. Пријаве на Конкурс које остваре мање од 40% од укупног броја бодова
не улазе у даље разматрање Комисије.
Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у потпуности прихваћене
Члан 11.
На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар доноси, решење са образложењем и
поуком о правном средству за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или нису у потпуности
прихваћене на основу предлога одлуке.
Право приговора
Члан 12.
Поред наведених лица из члана 10. Правилника, право приговора има и сваки незадовољни
подносилац пријаве, којем су одобрена средства на основу одлуке о додели средстава која је објављена на
званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3) дана од достављања појединачног
решења, односно најкасније у року од 7 дана од дана објављивања на веб страни Покрајинског секретаријата.
Покрајински секретар одлучује о приговору у року од седам (7) дана од пријема приговора.
Покрајински секретар може да одбаци приговор као неблаговремен, недозвољен, поднет од стране
неовлашћеног лица, да га усвоји у потпуности или делимично или да одбије приговор као неоснован.
О приговору се одлучује решењем.

Коначна одлука
Члан 13.

Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу донетих решења по основу евентуалних
приговора, а која се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
Уговор о додели средстава
Члан 14.
Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава, покрајински секретар у име Покрајинског
секретаријата закључује уговор о додели средстава с корисником, којим се регулишу права и обавезе
уговорних страна.
Корисник средстава у обавези је да, приликом потписивања уговора са Покрајинским секретаријатом
о коришћењу средстава – достави меницу са меничном изјавом, а за предузетнике – регистровану меницу са
меничном изјавом, као средство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од 5 година, осим за опрему
чији је век експлоатације краћи од годину дана и приплодна грла.
Након реализације инвестиције, корисник средстава је у обавези да у Агенцији за привредне
регистре упише заложно право на предметну инвестицију у корист Покрајинског секретаријата.
Корисник средстава коме су средства одобрена за Подизање нових вишегодишњих засада воћака,
хмеља и винове лозе; Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и
вишегодишњим засадима и Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада у обавези је да,
достави Даваоцу средстава или уговорено јемство правног лица или сагласност два жиранта или хипотеку у
вредности укупно одобрених средстава.
Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна јесте 45 дана од дана потписивања уговора.
Исплата бесповратних средстава
Члан 15.
Бесповратна средства исплаћују се авансно 75% од уговорених средстава, након што корисник
бесповратних средстава достави Покрајинском секретаријату следећу документацију:
 Оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор
(подаци о пољопривредном газдинству, прва страна извода као и остале стране извода са
подацима о површинама и животињама) и:
За Подршку преради на газдинству и Подршку малим пиварама доставља се и:
 извод из Агенције за привредне регистре, са пореским идентификационим бројем;
 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
73/2019);
Остатак од 25% уговорених средстава исплаћује се након реализоване инвестиције из пословног
плана (укључујући и сопствено учешће од 10% и ПДВ), након што корисник бесповратних средстава достави
Покрајинском секретаријату следећу документацију:
 захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку средстава;
 оригинал рачун за набавку предметне инвестиције који је идентичан са предрачуном (са
датумом након потписивања уговора). Спецификација опреме треба да садржи основне
карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти
као у рачуну);
 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 извод оверен од стране банке, а у
случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може доставити
само фискални исечак са назнаком „готовина“ (фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се
узети у разматрање);
 фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
 фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
 јединствену царинску исправу (уколико је подносилац пријаве директни увозник – не старију
од датума потписивања уговора);
 Оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор
(подаци о структури биљне производње или животињама - унети у Регистар пољопривредних
газдинстава након реализације инвестиције)
 Уколико се врши набавка квалитетних приплодних грла доставља се и:
 купопродајни уговор који треба да садржи идентификационе бројеве животиња





-

-

-

-

(уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од регистрованих
пољопривредних произвођача) оверен код нотара,
оригинал рачун и оверен списак са идентификационим бројевима животиња
(уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од правних лица);
педигре;
фотокопија уверења о здравственом стању животиња, оверена од стране
надлежне ветеринарске установе;

За Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка квалитетних
приплодних грла као и опреме за опремање објеката за узгој животиња) доставља се и:
 решење Управе за ветерину да је објекат уписан у Регистар објеката за узгој, држање и
промет животиња.
За Подршку преради на газдинству (прерада воћа и грожђа) доставља се и:
 потврда о упису у Виноградарски и Винарски регистар или
 потврда о упису у Регистар произвођача јаких алкохолних пића
за Подршку преради на газдинству (прерада млека и меса) доставља се и:
 решење Управе за ветерину о упису у Регистар произвођача малих количина примарних
производа.
За Подршку малим пиварама доставља се и:
 потврда Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о извршеном упису у
Централни регистар објеката са регистарским бројем.

Након реализације инвестиције и доставе тражене документације, Покрајински секретаријат
припрема уговор о залози на основу ког корисник средстава у Агенцији за привредне регистре уписује заложно
право на предметну инвестицију у корист Покрајинског секретаријата.
Покрајински секретаријат путем Сектора за спровођење пољопривредне политике, праћење
европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе, налаже Пољопривредној стручној и
саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену, достављањем извештаја и записника
Покрајинском секретаријату.
Бесповратна средстава исплаћиваће се у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.
Обавезе корисника средстава
Члан 16.
Корисник бесповратних средстава по Конкурсу дужан је да:
1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио
подстицаје, користи у складу с предвиђеном наменом;
2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио
подстицаје, не отуђи и/или даје другом лицу на употребу најмање пет година од дана
исплате подстицаја, осим за набавку квалитетних приплодних грла,
3. се минимум пет година бави производњом за коју су одобрена подстицајна средства,
4. сву документацију која је у вези са инвестицијом чува најмање пет година од дана исплате
подстицаја.
Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није поступао у складу са одредбама Конкурса и
уговора, корисник који је Покрајинском секретаријату онемогућио да обави контролу, односно корисник који је
достављао нетачне податке, дужан је да врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом
законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате бесповратних средстава до дана враћања
средстава.

Праћење извршавања уговора
Члан 17.

Административну контролу, односно испуњеност обавеза из уговора прати и контролише ресорни
сектор Покрајинског секретаријата.
Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година након преноса средстава, осим за опрему
чији је век експлоатације краћи од годину дана а прати је овлашћени сектор Покрајинског секретаријата, путем
извештаја и записника Пољопривредне стручне и саветодавне службе АП Војводине с терена.
Завршне одредбе
Члан 18.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу АП Војводине“.
У Новом Саду, дана 16.01.2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радојевић с.р.

