
           На основу члана 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. 

годину („Службени лист АПВ”, број 69/2016) у вези с Програмом мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2017. години („Службени лист АПВ”, 

број 69/2016), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: 

Секретаријат) расписује 

 

К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УВОЂЕЊA ЕУ СТАНДАРДА У ОБЈЕКТЕ У КОЈИМА СЕ ВРШИ 

ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА МЕСА И МЛЕКА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ 

 

1. Циљ и предмет конкурса 

 

Циљ конкурса je побољшање квалитета млека и меса, повећање сточног фонда, упосленост 

чланова домаћинстава која се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим производима, 

брендирање производа и повећање животног стандарда на селу. 

                   Предмет конкурса је суфинансирање адаптације простора и куповина потребне нове опреме ради 

усклађивања са стандардима ЕУ у области производње и прераде меса и млека, а према пројекту који ће 

обезбедити високообразовна или научноистраживачка институција, а финансирати Секретаријат. 

  

2. Висина и намена средстава: 

 

 За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ дo 30.000.000,00 динара. 

  Подстицајна средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу утврђују се у износу до 50% од 

укупне вредности инвестиције.  

  За подносиоце пријава ‒ физичка лица и предузетнике, чија је инвестиција на подручју са 

отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене ‒ бесповратна средства за 

подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције. 

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

 Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 2.700.000,00 динара,  

а уколико је подносилац пријаве жена или лице млађе од 40 година, односно уколико се инвестиција 

реализује на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, максимални износ бесповратних 

средстава јесте до 2.970.000,00 динара. 

 Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 100.000,00 динара, а 

разматраће се само пријаве чија је вредност инвестиције 200.000,00 динара или већа од тог износа.  

 

Суфинансираће се следеће инвестиције: 

 

1) Адаптација објекта и набавка нове опреме за модернизацију постојећих прерађивачких 

постројења и развој нових производних линија с циљем побољшања хигијене и квалитета 

производа од млека као и проширење асортимента производа од млека. 

2) Адаптација објекта и набавка нове опреме за модернизацију постојећих прерађивачких 

постројења и развој нових производних линија ради побољшања хигијене и квалитета 

производа од меса као и проширење асортимента производа од меса. 

 

3. Корисници средстава 

 

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која се налазе 

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; 

- земљорадничка задруга. 

 

Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице у 

складу са законом којим се уређује рачуноводство. 

 



4. Услови за учешће на конкурсу 

 

1. регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних 

газдинстава и мора се налазити у активном статусу; 

2. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе из АП 

Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица морају имати седиште на територији 

јединице локалне самоуправе из АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора 

бити на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине; 

3. подносилац пријаве мора прихватити сарадњу с високообразовном или научноистраживачком 

институцијом  у реализацији инвестиције која је предмет конкурса; 

4. подносилац пријаве за намене из тачке 2. подтачке 2. овог конкурса, најкасније на крају инвестиције 

мора имати статус привредног субјекта у складу са Законом о привредним  друштвима („Службени 

гласник РС”, број: 36/2011, 99/2011, 83/2014 и др. закон и 5/2015); 

5. подносилац пријаве и власник објекта у којем се реализује инвестиција која је предмет овог 

конкурса морају регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање за 

наведену инвестицију закључно са 31.12.2016. године; 

6. подносилац пријаве и власник објекта у којем се реализује инвестиција која је предмет овог 

конкурса морају измирити обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, закључно са 

31.12.2016. године; 

7. подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног 

земљишта у државној својини за 2016. годину; 

8. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити средства 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; 

9. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Секретаријату, као ни 

према Министарству пољопривреде и заштите животне средине, на основу раније потписаних 

уговора; 

10. подносилац пријаве не може конкурисати за исту намену за коју је био корисник средстава  у 

претходним годинама осим ако се ради о проширењу пројекта;  

11. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу члана 62. 

Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14 и 5/15); 

12. плаћање се врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и 

цесије неће бити призната. 

 

 

Додатни услови за предузетнике: 

13. предузетник мора бити регистрован у Агенцији за привредне регистре за намену за коју конкурише; 

14. уверење да није осуђиван за привредне преступе, нити му је правоснажном одлуком изречена 

заштитна мера забране обављања делатности, које не сме бити издато пре датума објављивања 

Конкурса (издаје Привредни суд – доставити оригинал или копију). 

 

Додатни услови за правна лица: 

15. правно лице мора бити регистровано у Агенцији за привредне регистре за намену за коју конкурише; 

16. не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвидације. 

 

Специфични услови за учешће на конкурсу 

 

Корисници остварују право на коришћење подстицајних средстава за адаптацију објеката и набавку нове 

опреме за прераду млека и меса ако:  

 

� за прераду млека: поседује објекат који је изграђен од чврстог материјала и има минимум 50 м
2
 или 

уговор о његовом закупу који обухвата период од минимално 5 година од момента подношења 

захтева за коришћење бесповратних средстава у којем се може адаптирати просторија за млекару у 

домаћинству;  

� за прераду меса: поседује објекат који је изграђен од чврстог материјала и има минимум 50 м
2
 или 

уговор о његовом закупу који обухвата период од минимално пет година од момента подношења 



захтева за коришћење бесповратних средстава у којем се може адаптирати просторија за прераду 

месa.  

 

5. Временски оквир конкурса 

 

Конкурс је отворен до 17. 07. 2017. 

 

6. Потребна документација којом се доказује испуњеност услова за учешће на конкурсу: 

 

1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом, док је за правна лица обавезан печат 

подносиоца (са изјавом о прибављању докумената, о којој се води службена евиденција); 

2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног 

газдинства или овлашћеног лица у правном лицу; 

3. оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава, који издаје Управа за трезор (прва 

страна извода РПГ-а са основним подацима и друга страна извода с подацима о животињама, не 

старији од 30 дана);  

4. оригинал извод из катастра непокретности с подацима о власништву за објекат у којем се реализује 

инвестиција, чија је површина минимум 50 м
2
 (не старији од 30 дана); 

5. оверена фотокопија уговора о закупу објекта у којем се реализује инвестиција која је предмет овог 

конкурса, с тим што је потребно да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет година; 

6. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда надлежног органа) закључно 

са 31.12.2016. године, за подносиоца пријаве и власника објекта у којем се реализује инвестиција 

која је предмет овог конкурса, а који се налази у закупу; 

7. доказ o измиреним обавезама по основу изворних локалних јавних прихода, за подносиоца пријаве 

и власника објекта у којем се реализује инвестиција која је предмет овог конкурса, а који се налази у 

закупу; 

8. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

(потврда надлежног органа, или фотокопија уговора с Министарством пољопривреде и заштите 

животне средине од јединице локалне самоуправе као и доказ o извршеном плаћању). 

 

a. Додатна обавезна документација за предузетнике: 

9. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем; 

10. уверење да није осуђиван за привредне преступе, нити му је правоснажном одлуком изречена 

заштитна мера забране обављања делатности, које не сме бити издато пре датума објављивања 

Конкурса (издаје Привредни суд – доставити оригинал или копију). 

 

 

a. Додатна обавезна документација за правна лица: 

11. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем; 

12. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак 

стечаја и/или ликвидације. 

 

 

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, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 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. Документацију мора превести овлашћени судски тумач. 

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа. 

 

 

7. Услови коришћења средстава 

 

1. средства за подршку инвестиција по овом конкурсу додељују се бесповратно у складу с 

критеријумима ‒ који су дефинисани Правилником о додели средстава за суфинансирање за доделу 

подстицајних средстава за увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се  врши производња и прерада 

меса и млека у АП Војводини у 2017. години (у даљем тексту Правилник), формира се бодовна листа 



на основу које се додељују бесповратна средства до утрошка средстава опредељених овим 

конкурсом; 

2. подносилац пријаве – физичко лице у обавези је да приликом потписивања уговора са 

Секретаријатом о коришћењу средстава достави меницу с меничном изјавом, а правно лице ‒ 

регистровану меницу с меничном изјавом, као средство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у 

року од пет година, осим за опрему чији је век експлоатације краћи од годину дана, у ком случају се 

средство обезбеђења даје за период употребе опреме;  

3. рок за реализацију инвестиције јесте годину дана од дана потписивања уговора; 

4. бесповратна средства исплаћују се авансно до 40% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције  а 

након закључења уговора и урађеног технолошког пројекта и датог овереног налога од стране 

научноистраживачке или високообразовне институције с тачним наводима на које се инвестиције 

средстава расподељују;  

5. за инвестиције чија вредност прелази 500.000,00 динара за вредност авансне уплате (40% од укупно 

приватљивих трошкова инвестиције ), обавезно је стављање хипотеке; 

6. преосталих  60 % прихватљивих трошкова инвестиције исплаћује се након што корисник средстава  

уради монтажу опреме,  достави оверен налог од стране научноистраживачке или високообразовне 

институције с тачним наводима на које се инвестиције средства расподељују и достави 

Секретаријату правдања средстава за целокупну инвестицију и то:  

a. оригинал рачун са спецификацијом опреме (не старији од 01.01.2017. године) отпремницу и 

фискални рачун на коме је јасно назначено да је плаћање извршено готовински или 

картицом (само у случају кад је подносилац физичко лице) или 

b. оригинал рачун  са спецификацијом опреме (не старији од 01.01.2017. године) отпремницу, 

налог за пренос, оверен извод банке о извршеном плаћању добављача и корисника 

средстава; 

c. оригинал рачун са спецификацијом опреме (не старији од 01.01.2017. године), отпремницу, 

уговор с даваоцем кредита и оверен извод банке добављача опреме о извршеном плаћању 

(уколико је реализован кредит); 

d. фотокопију гарантног листа за купљену опрему; 

e. царинску декларацију за опрему из увоза ‒ не старију од 01.01.2017. године (уколико је 

подносилац пријаве директни увозник);  

f. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем (само за 

физичка лица ‒ носиоце регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног 

газдинства из тачке 2. подтачке 2. овог конкурса); 

g. записник  ветеринарске  инспекције о испуњености минималних ветеринарско-санитарних 

услова објеката у којима ће се вршити прерада.   

7. Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију;  

8. поступак доношења одлуке, критеријуми, уговор и остала питања везана за конкурс, прописани су 

Правилником. 

 

 

10. Начин достављања пријаве 

 

 

Пријаве с потребном документацијом доставити ПОШТОМ НА АДРЕСУ:  

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

Булевар Михајла Пупина 16  

21000 Нови Сад 

 

С назнакoм: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УВОЂЕЊЕ СТАНДАРДА У ОБЈЕКТЕ У КОЈИМА 

СЕ ВРШИ ПРЕРАДА МЛЕКА И МЕСА 

 

или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 

14 часова.  

Конкурс је отворен закључно са 17.07.2017. године. 

Пријаве које се доставе након наведеног рока неће бити разматране.   

Благовременом пријавом ће се сматрати пријаве које су предате на писарници закључно са 17.07.2017, 

односно које су упућене преко поште или курирске службе и имају жиг закључно са 17.07.2017. 

 



Конкурсна документација се не враћа. 

 

 

11. Контакт за додатне информације 

 

Додатне информације путем телефона  021/4881 852 у времену од 10 до 12 часова. 

 

12. Подаци о могућности преузимања документације у електронској форми 

 

Текст  Конкурса, образац пријаве и правилник на конкурс налазе се на сајту Секретаријата:   

www.psp.vojvodina.gov.rs 

 

 

 

 

 

 

           


