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Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрајински секретаријат за 
пољопривреду,водопривреду и шумарство 
  
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 44 11; 456 721 F: +381 21 456 040   
psp@vojvodina.gov.rs 
 

 БРОЈ:  
 

                                                                      ДАТУМ: 

   

ПРИЈАВА  

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА И ЕЛЕМЕНАТА 
ПОТРЕБНИХ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА,ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА У 2018.ГОДИНИ 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ (физичко лице - РПГ) 

Име и презиме:           

 
Број ЛК и место издавања:  
ЈМБГ:  
Општина:  
Место и поштански број:  
Адреса становања:  

     

 

 
Контакт телефони:  
Имејл:  

Величина пољопривредног газдинства Укупна величина РПГ________ха 

Укупна површина под воћем/грожђем________ ха 

 

 

 

Број регистрованог пољопривредног газдинства:   
Назив банке и број  рачуна:  
Врста пољопривредне производње која се обавља:        

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ (правна лица-РПГ) 

    Подносилац пријаве:   
Овлашћена особа (име и презиме) и функција:  
Општина:  
Место:  
Адреса (улица и број):  
Поштански број:  
Матични број:  
ПИБ:  
Назив пословне банке:  
Број рачуна:   
Имејл:  

Величина пољопривредног газдинства 
Укупна величина РПГ________ха 

Укупна површина под воћем/грожђем________ ха 

 

 

 

Врста пољопривредне производње која се обавља:            

 

 

Лице за контакти  и број телефона  
 

 

 



 

 

 Обавезно заокружити 

Подносилац захтева је физичко лице или 
овлашћено лице у правном лицу млађе од 40 
година 

да/не 

Подносилац захтева је физичко лице или 
овлашћено лице у правном лицу је жена да/не 

Пољопривредно газдинство се налази на 
подручју са отежаним условима рада да/не 

Број чланова комерцијалног регистрованог 
пољопривредног газдинства/број чланова 
задруге 

до 2 члана 
3 до 4 члана 
од 5 чланова 

Корисник је сертификован за органску 
производњу и/или производи сировину или 
готов производ са географским пореклом 

да/не 

Корисник је задруга или члан задруге да/не 

Подносилац захтева има одговарајуће стручно 
знање 

искуство у производњи од најмање три 
године – уписан у РПГ 

средња школа 
факултет 

Оцена одрживости инвестиције ниска/средња/висока 
Досадашње коришћење средстава 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство 

први пут 
други пут 
трећи пут 

Корисник средстава је одустао од инвестиције 
у претходном периоду 

два пута 
три пута 

четири пута 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) 

Набавка противградне мреже са наслоном за заштиту од временских 
непогода(јабучасто,коштичаво и језграсто воће) 

Површина ________________ до 4,99 хектара 

Набавка противградне мреже без наслона за заштиту од временских 
непогода(јабучасто,коштичаво и језграсто воће) 

Површина ________________ до 4,99 хектара 

Набавка противградне мреже са наслоном за заштиту од временских непогода 
(малина,купина,виноград)  

Површина ________________до 1,99 хектара 

Набавка противградне мреже са наслоном за заштиту од временских непогода 
(боровница и хмељ) 

Површина ________________ до 1,99 хектара 

Набавка противградне мреже без наслона за заштиту од временских непогода 
(боровница и хмељ) 

 Површина ________________до 1,99 хектара 

Набавка противградне мреже без наслона за заштиту од временских непогода 
(малина,купина,виноград) 

 Површина ________________до 1,99 хектара 

Набавка стубова за подизање засада(јабучасто,коштичаво и језграсто воће) Површина ________________ до 4,99 хектара           

Набавка стубова за подизање  засада(малина,купина,виноград)       Површина ________________  до 1,99 хектара           

Набавку стубова за ограђивање парцела Површина ________________  до 4,99 хектара     

Набавку стубова за ограђивање парцела   Површина ________________до 1,99 хектара     

Набавку жице за ограђивање парцела Површина ________________  до 4,99 хектара 

Набавку жице за ограђивање парцела Површина ________________  до 1,99 хектара 

Набавку анти фрост система Површина ________________  до 4,99 хектара            

Набавку анти фрост система Површина _____________  до 1,99 хектара            

IV. ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА КОМЕ ЋЕ СЕ ПОСТАВИТИ ОПРЕМА(ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) 

Укупне површине (ха):  1) јабучасто воће_____ха;  2) коштичаво воће_____ха;  3) језграсто воће ______ ха;  

4) јагодасто воће ______ха; 5)бобичасто воће______ха;6)виноград ________ ха 

 

1. Подаци о катастарској парцели 
 

Број парцеле: ______________ 

KO:                     ______________ 

Врста воћа:      ______________ 

Класа:               ______________ 

Површина:      ______________ 

Број парцеле:    _____________ 

KO:                       _____________ 

Врста воћа:        _____________ 

Класа:                  _____________ 

Површина:        _____________ 

2. Подаци о катастарској парцели 
 

Број парцеле: ______________ 

KO:                     ______________ 

Врста воћа:      ______________ 

Класа:               ______________ 

Површина:      ______________ 

Број парцеле:    _____________ 

KO:                       _____________ 

Врста воћа:        _____________ 

Класа:                  _____________ 

Површина:        _____________ 

3. Подаци о катастарској парцели 
 

Број парцеле: ______________ 

KO:                     ______________ 

Врста воћа:      ______________ 

Класа:               ______________ 

Површина:      ______________ 

Број парцеле:    _____________ 

KO:                       _____________ 

Врста воћа:        _____________ 

Класа:                  _____________ 

Површина:        _____________ 

4. Подаци о катастарској парцели 
 

Број парцеле: ______________ 

KO:                     ______________ 

Врста воћа:      ______________ 

Класа: 

Површина:      ______________ 

 

Број парцеле:    _____________ 

KO:                       _____________ 

Врста воћа:        _____________ 

Класа: 

Површина:        _____________ 



IV.a                                      ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) 

Спецификација опреме мора бити идентична приложеним предрачунима/рачунима 

Р.б Спецификација опреме Износ динара (без ПДВ-а) 

 

Износ динара (с ПДВ-ом) Укупно 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     
33.     
34.     

 Укупно:    
       

 

                                                                                                                        Подносилац пријаве: 

Датум:__________2018. година             М.П.             ______________________ 

                                                                                                                                                                      Потпис носиоца газдинства/ 

                                                                                                                                                                   овлашћеног лица у правном лицу 

         

 

 



                                                 

 

ИЗЈАВЕ 
 

 
ИЗЈАВА 1 

Својим потписом потврђујем под материјалном и кривичном одговорношћу следеће: 

• да су подаци у обрасцу пријаве и пратећа документација истинити и тачни,  
• да немам неизмирених обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство и да ћу овлашћеним лицима Покрајинског Секретаријата омогућити 
њихову проверу,  

• да по неком другом основу не користим бесповратна средства за исту намену, 
• добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима 

сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни 
партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са 
трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и 
усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у 
смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица 

• није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица 

Својим потписом, такође дајем сагласност за коришћење датих података током процеса провере, 
плаћања и трајања утврђених обавеза. 

Датум: ______________                             М.П.                           _____________________________ 
                                                                                                                    Потпис носиоца газдинства/ 
                                                                                                               овлашћеног лица у правном лицу 

 
 

 
ИЗЈАВА 2 

Ја, доле потписани, сагласан/на сам да лично прикупљам све податке о којима се води службена 
евиденција, а који су неопходни за одлучивање у процесу апликације код Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду,водопривреду и шумарство на Конкурсу за доделу средстава за суфинанисирање 
инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање 
производних засада воћака,винове лозе и хмеља у 2018.години. 
 
Ја, доле потписани, нисам сагласан/на да лично прикупљам све податке о којима се води службена 
евиденција,а који су неопходни за одлучивање у процесу апликације код Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду,водопривреду и шумарство на Конкурсу за доделу средстава за суфинанисирање 
инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање 
производних засада воћака,винове лозе и хмеља у 2018.години.  
 
Заокружити један од понуђених одговора. 
 
Овом изјавом, потврђујем и да сам упознат са одредбама Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“ бр. 18/2016), члан 103. по којима је орган дужан да по службеној дужности, у 
складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, а који су неопходни за одлучивање.  
 
 

Датум: ______________                             М.П.                           _____________________________ 
                                                                                                                    Потпис носиоца газдинства/ 
                                                                                                               овлашћеног лица у правном лицу 

 
 



 

 

Пријава на конкурс, са свом потребном документацијом, подноси се закључно са 15.05.2018. године, у затвореној 
коверти, путем поште, на следећу адресу: 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

Булевар Михајла Пупина 16 

21000 Нови Сад 

с назнаком „КОНКУРС – ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА И ЕЛЕМЕНАТА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА,ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА У 

2018.ГОДИНИ 
- НЕ ОТВАРАТИ”; на полеђини коверте написати име, презиме и адресу подносиоца пријаве.  

Такође, пријаву можете предати и лично - на писарници покрајинских органа управе у згради Владе АПВ (радним 
даном до 14,00 часова). 

Пријаве које се доставе након наведеног рока или пријаве с непотпуном документацијом, послате путем факса или 
електронске поште, као и непотписане или неоверене пријаве - неће се разматрати.  

Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/456-267; од 10 до 14 часова. 

НАПОМЕНА 

У тачкама IV (подаци о катастарској парцели и IV.а (предлог финансијског плана), ако има више од две парцеле за 
упис односно ако је број ставки већи од 34, на формат папира А4 уписати податке који не могу да стану у простор 
предвиђен пријавом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОПИС ДОСТАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ(ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) 
 
1. Образац пријаве  
2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта  
3. Оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава:  
4.         а) Прва страна: Подаци о пољопривредном газдинству  
5. б) Друга страна: Структура биљне производње  
6. Оверена фотокопија уговора о закупу пољопривредног земљишта   
7. Оригинал предрачун  
8. Оригинал рачун  
9. Оригинал отпремница  

10. Оригинал фискални рачун  
11. Налог за пренос средстава  
12. Оверени изводи банке о извршеном плаћању добављача опреме и корисника средстава  
13. Фотокопија гарантног листа  

14. Царинска декларација за опрему из увоза (уколико је подносилац пријаве директан 
увозник)  

15. Доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (ЈВП“Воде Војводине“)  

16. 
Доказ пореске управе о плаћеном порезу и другим доспелим обавезама из 
локалних јавних прихода закључно са 2017. годином за подносиоца пријаве; 
(порез на пољопривредно земљиште-локална самоуправа) 

 

17. Доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног пољопривредног земљишта:  
 a) Потврда надлежног органа  

  b) Фотокопија уговора са Министарством пољопривреде и заштите животне средине  
  c) Доказ о извршеном плаћању  

 

Додатна документација за правна лица 
18. Извод из Агенције за привредне регистре  

19. Потврда пореске управе о плаћеном порезу и другим доспелим обавезама из јавних 
прихода за 2017. годину  

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

21. Доказ о броју запослених (потврда или извод-Републички фонд пензионог и инвалидског 
осигурања  

22. 

За задруге - потврда овлашћеног Ревизијског савеза да задруга послује у складу са  Законом 
о задругама, при чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној 
задружноj ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом о задругама. Потврда 
не може да буде старија од месец дана од момeнта конкурисања; 
 

 

 

Датум: ______________                                                                                 _____________________________ 
                                                                                                                   Потпис носиоца газдинства/ 
                                                                                                               овлашћеног лица у правном лицу 

 

 

 

 

 


