
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину 
(‘’Службени лист АПВ’’ брoj 53/2014 и 54/2014-испр.) и Програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине 
у 2015.години, (‘’Службени лист АПВ’’ број 54/2014), Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује

КОНК У РС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  НАБАВКЕ 

ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ 
БУНАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015.ГОДИНИ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ конкурса је повећање обрадивих површина под системима за 

наводњавање у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: 
изградње експлоатационих бунара, набавку опреме за бунаре, пумпи за 
наводњавање, система за наводњавање, система за фертиригацију, линија за 
наводњавање и изградњу цевовода.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Конкурсу износи 

до 270.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу утврђују се 
у износу до 50% од укупне вредности инвестиције, односно вредности опреме.

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

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 
8.000.000,00 динара. 

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 
25.000,00 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност 
инвестиције једнака или већа од 50.000,00 динара. 

Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за:

А. Изградњу експлоатационих бунара:

 ▸ бунар са конструкцијом профил 90mm филтера профил 135mm дужине 
>9m, максималан износ подршке до 25.000 динара,

 ▸ бунар са конструкцијом профил 90mm филтера профил 135mm дужине 
>12m, максималан износ подршке до 30.000 динара,

 ▸ бунар са конструкцијом  профил 110mm филтера профил 160mm  дужине 
>12m, максималан износ подршке до 40.000 динара,

 ▸ бунар са конструкцијом профил 160mm филтера профил 160mm дужине 
>15m, максималан износ подршке до 80.000 динара,

 ▸ бунар са конструкциојом профил 225mm филтера профил 225mm дужине 
>12m, максималан износ подршке до 110.000 динара,

 ▸ бунар са конструкцијом профил 225mm филтера профил 225mm дужине 
>15m, максималан износ подршке до 120.000 динара,

 ▸ бунар са конструкцијом профил 311-445mm, дужине >50m, максималан 
износ подршке до 550.000,00 динара,

 ▸ бунар са конструкцијом профил 311-445mm, дужина >100m, максималан 
износ подршке до 800.000,00 динара,

 ▸ бунар са конструкцијом профил 620mm, дужине >100m, максималан 
износ подршке до 1.000.000,00 динара,

 ▸ бунар са конструкцијом профил 311mm, дужине >150m, максималан износ 
подршке до 2.100.000,00 динара,

 ▸ бунар са конструкцијом профил 444mm, дужине >150m, максималан 
износ подршке до 2.250.000,00 динара, 

 ▸ бунар са конструкцијом профил 820mm, дужине >150m, максималан 
износ подршке до 3.000.000,00 динара,

 ▸ бунар конструкције профил 150-311mm, дужине >200m, максималан износ 
подршке до 2.500.000,00 динара,

 ▸ бунар конструкције профил 444mm, дужине >200m, максималан износ 
подршке до 2.700,000,00 динара,

 ▸ бунар конструкције профил 820mm, дужина >200m, максималан износ 
подршке до 3.500.000,00 динара.

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 50% од 
укупне вредности изградње експлоатационог бунара.

Б. Набавку опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, агрегата за покретање 
пумпи, цевних линија за орошавање, цевних линија са распрскивачима, система 
за наводњавање „кап по кап“, система за фертиригацију и кишних крила.
Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 50% од 
укупне вредности опреме. Средства по 1 ha површине износе највише до 
200.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, а максимално до 10 
ha, односно 2.000.000,00 динара.

B. Набавку машина за заливање у типу „Тифона“, под условом да се наводњава 
минимално 5 ha површине по једној машини. Корисник може да оствари 
право на бесповратна средства за највише 3 машинe у типу „Тифона“.
Максималан износ бесповратних средстава за један тифон не може бити 
већи од 50% од укупне вредности опреме, односно највише до 700.000,00 
динара по машини. 

Г. Набавку линија за заливање – машине у типу „Ренџер“, „Центар пивот“, 
“Линеар“ и подземни и надземни „кап по кап“ латерали, под условом да се 
наводњава најмање 50 ha површине. 
Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 30% 
вредности инвестиције, односно највише до 7.000.000,00 динара;

Д. Изградњу цевовода.
Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 30% 
вредности инвестиције, односно највише до 800,00 динара по дужном 
метру, а максимално за 2.000m, одосно 1.600.000,00 динара.

Корисник средстава може поднети само једну пријаву по Конкурсу, али за 
више намена у оквиру једне тачке, као и по више тачака. 

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних 
средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2015. 
године.

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Право на коришћење бесповратних средстава имају:

 ▸ Физичка лица – носилац регистрованог пољопривредног газдинства са 
територије АП Војводине,

 ▸ Правна лица - регистрована пољопривредна газдинства са територије 
АП Војводине.

Место реализације инвестиције је територија АП Војводине.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1. За физичко лице: да је регистровано пољопривредно газдинство 

уписано у Регистар пољопривредних газдинства и налази се у активном 
статусу;

2. За земљорадничку задругу: да је регистровано пољопривредно 
газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинства и да 
се налази у активном статусу, да је регистрована код Агенције за 
привредне регистре и бави се делатношћу за коју конкурише и има 
најмање десет задругара - чланова земљорадничке задруге који су 
уписани у Регистар у складу са Правилником и налазе се у активном 
статусу;

3. За правна лица: да је регистровано пољопривредно газдинство уписано 
у Регистар пољопривредних гадинства и налази се у активном статусу, 
да је регистровано код Агенције за привредне регистре, бави се 
делатношћу за коју конкурише и налази се у активном статусу;

4. За правна лица: да није покренут поступак стечаја и ликвидације, 
односно, да није било више од 30 дана у блокади у периоду од годину 
дана пре подношења пријаве на конкурс;

5. Да је подносилац пријаве регулисао обавезе по решењима о накнадама 
за одводњавање/наводњавање, закључно са 31.12.2014.године;

6. Да је подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по уговорима о 
закупу државног пољопривредног земљишта;

7. Да подносилац пријаве нема неиспуњених уговорних обавеза према 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду водопривреду и 
шумарство по основу раније потписаних уговора.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 30.09.2015.године.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За физичка и правна лица:
1. Читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом, а за правна 

лица и печатом подносиоца, 



2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца 
РПГ или овлашћеног лица у правном лицу,

3. Оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава за 2015. 
годину, које издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са 
основним подацима и друга страна извода са подацима о површинама и 
производњи), 

4. Извод из катастра непокретности са подацима о власништву за све 
катастарске парцеле које су предмет пријаве (не старији од 30 дана),

5. Оверена фотокопија уговора о закупу пољопривредног земљишта на 
коме се поставља опрема која је предмет овог конкурса, с тим да је до 
истека уговора о закупу преостало најмање 5 година,

6. Оверена фотокопија рачуна са спецификацијом опреме, не старија од 
01.01.2015.године, и потврда банке о извршеном плаћању, или оригинал 
готовински рачун и оверена фотокопија фискалног рачуна, отпремница. 
Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике 
опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у 
рачуну). Изузетно, за инвестиције преко 400.000,00 динара, може се 
поднети предрачун са спецификацијом опреме, са роком важења од 
90 дана (коначан рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, 
спецификацији и добављачу опреме, односно извођачу радова),

7. За тачку А предрачун са спецификацијом опреме и радова, са роком 
важења од 90 дана (коначан рачун мора бити идентичан предрачуну по 
износу, спецификацији и извођачу радова). Уколико је експлоатациони 
бунар дубине преко 50m поднети Уговор о извођењу детаљних 
хидрогеолошких истраживања за потребе водоснабдевања заливног 
система са предузећем, које је регистровано код Агенције за привредне 
регистрe (које испуњава услове из члана 22. Закона о рударству и 
геолошким истраживањима „Сл.гласник РС“, бр. 88/11), 

8. Фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим 
прописима,

9. Царинска декларација за опрему из увоза, 

10. Доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда 
надлежног органа, или фотокопија решења и доказ о уплати) закључно 
са 31.12.2014.године, 

11. Доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног 
пољопривредног земљишта (потврда надлежног органа, или фотокопија 
уговора са Министарством пољопривреде и заштите животне средине и 
доказ о уплати),

12. Изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи 
бесповратна подстицајна средства за исту намену.

Додатна обавезна документација за правна лица:
1. Извод из Агенције за привредне регистре,

2. Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју,

3. Отворен посебан наменски подрачун код Управе за трезор, 
4. Потврду Пореске управе да је подносилац захтева регулисао пореске и 

друге јавне дажбине за 2014. годину,

5. Биланс стања и успеха за 2014.годину,

6. Потврда пословне банке о броју дана у блокади у периоду од годину дана 
пре подношења пријаве на конкурс,

7. Потврда Агенције за привредне регистре да над правним лицем није 
покренут поступак стечаја или ликвидације,

8. За тачку А предрачун са спецификацијом опреме и радова, са роком 
важења од 90 дана (коначан рачун мора бити идентичан предрачуну 
по износу, спецификацији и извођачу радова) и Уговор о извођењу 
детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе водоснабдевања 
заливног система са предузећем, које је регистровано код Агенције 
за привредне регистрe (које испуњава услове из члана 22. Закона о 
рударству и геолошким истраживањима „Сл.гласник РС“, бр. 88/11),

9. За земљорадничке задруге Извод из Регистра пољопривредних 
газдинстава које издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са 
основним подацима и друга страна извода са подацима о површинама 
и производњом) за најмање 10 задругара који су уписани у Регистар у 
складу са Правилником и налазе се у активном статусу.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
 ▸ Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

Решењем образује Комисију за разматрање пријава на Конкурсу за 
доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање 
и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2015.
години;

 ▸ Комисија има обавезу да најмање једном месечно разматра пријаве и о 
томе сачини записник на основу критеријума утврђених Правилником за 
доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање 
и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2015.
години;

 ▸ Одлуке о додели средстава доноси покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу записника 
Комисије;

 ▸ За инвестиције под тачком А и Г пре потписивања уговора на терен 
излази лице овлашћено од стране Секретаријата, како би се извршила 
претходна контрола инвестиције;

 ▸ Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи 
додатну документацију и да овлашћено лице Секретаријата изврши 
контролу реализације предмета уговора, а посебно у случају рачуна 
и предрачуна који су издати од стране добављача опреме који нису у 
систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тржишне вредности;

 ▸ Плаћања путем компензације и цесије неће бити призната, као и промет 
између повезаних лица;

 ▸ Критеријуми, систем бодовања и друга питања од значаја за 
реализацију Конкурса регулисана су Правилником за доделу 
средстава за суфинансирање опреме за наводњавање и изградњу 
експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2015.години;

 ▸ Неблаговременe пријаве неће се узети у разматрање;
 ▸ Конкурсна документација се не враћа.

8. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке о додели 

средстава.

9. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
 ▸ Средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу додељују се 

бесповратно;
 ▸ Бесповратна средства ће се додељивати по пристиглим пријавама све до 

утрошка средстава опредељених Конкурсом.
 ▸ Корисник средстава – физичко лице је у обавези да приликом 

потписивања Уговора са Покрајинским секретаријатом за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство о коришћењу средстава 
достави меницу са меничном изјавом, а правно лице регистровану 
меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења да опрема неће 
бити отуђена у року од 5 година, осим за потрошна средства;

 ▸ Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна је 90 дана од 
дана потписа уговора, а најкасније до 01.11.2015.године;

 ▸ Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, 
односно након што корисник бесповратних средстава достави 
Секретаријату: оригинал или оверену фотокопију рачуна са 
спецификацијом опреме, отпремницу, фискални рачун, потврду банке 
о извршеном плаћању добављачу опреме, фотокопију гарантног 
листа и извршене контроле од стране Покрајинског секретаријата 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а за тачку А Извештај 
надзорног органа о изради истражно-експлоатационог бунара;

 ▸ Исплата бесповратних средстава ће се вршити у складу са приливом 
средстава у буџет АП Војводине, а по извршеној контроли.

10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве са потребном документацијом доставити поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм „КОНКУРС ЗА 
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 
И ИЗГРАДЊУ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 
2015. ГОДИНИ“, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 
Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова. 

11. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације путем телефона 021/487-4379 од 10 до 14 часова. 

12. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ  
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст конкурса, образац пријаве и Правилник за доделу средстава за 
суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих 
бунара на територији АП Војводине у 2015. години се може преузети са  
www.psp.vojvodina.gov.rs.


