
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014 годину („Службени лист 
АПВ“ број: 50/2013) и Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне 
Покрајине Војводине у 2014. години („Службени лист АПВ“ бр. 7/2014)

расписује 

КОНКУРС
за доделу средстава за унапређење коришћења пољопривредног земљишта  

кроз набавку нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских  
непогода и набавку остале опреме на територији АП Војводине

Предмет конкурса
је додела подстицајних средстава за 

1. Набавка противградних мрежа са наслоном на површини од 0,5 ха од 10 ха на територији АП Војводине у 
висини до 60% од укупне вредности опреме без ПДВ-а. Износ подстицајних средстава за подршку инвестиција 
по спроведеном конкурсу не може бити већи од  800.000,00 динара по хектару.Укупан износ средстава који се 
додељује је 220.000.000,00 динара.

2.  Набавка бокс палета за бербу и складиштење воћа од 100 од 1000 палета у висини до 50% од укупне вредности без 
ПДВ-а. Максимално 100 палета/ха засада воћа. 
Износ подстицајних средстава по спроведеном конкурсу не може бити већи од 4.000,00 динара за набавку једне 
бокс палете. 
Укупан износ средстава који се додељује је 40.000.000,00 динара.

Корисници подстицајних средстава:
Право да конкуришу имају:

 ‣ физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава; 
 ‣ правна лица – регистрована пољопривреда газдинстава. 

Подносиоци пријава морају бити са територије Аутономне Покрајине Војводине.

Потребна документација
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 извод из Регистра пољопривредних газдинстава за 2014. годину, које издаје Управа за трезор (прва 

страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода са подацима о површинама и производњом) 
4. извод из катастра непокретности са подацима о власништву за све катастарске парцеле засада под воћем које су 

предмет пријаве не старији од 30 дана;
5. оверен уговор о закупу пољопривредног земљишта на коме је подигнут засад под воћем најмање до 2028. године 

(ако је земљиште на коме се поставља опрема која је предмет овог конкурса узето у закуп); 
6. оригинал предрачун са спецификацијом опреме или фотокопија рачуна са спецификацијом опреме исказан у 

не старији од 01.01.2014.године и потврда банке о извршеном плаћању. Спецификација опреме треба да садржи 
основне карактеристике опреме приказане у табели а) и б) (подаци исказани у пријави морају бити исти као у 
предрачуну, односно рачуну), 

7. гаранција на испоручену опрему 5 година,
8. царинска декларација за опрему из увоза, 
9. потврду o измиреним накнадама за одводњавање/наводњавање 
10. доказ о регулисаним обавезама за закуп државног пољопривредног земљишта
11. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна  

средства за исту намену.



Додатна обавезна документација за правна лица 
1. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
2. извод из Агенције за привредне регистре;
3. отворен посебан наменски  подрачун код  Управе за трезор. 
4. потврду Пореске управе да је подносилац захтева измирио пореске и друге јавне дажбине за 2013. годину.

Документација потребна за бодовање правних лица:
1. АПР Извештај о бонитету за правна лица регистрована пре 2012. године (БОН – 3). За новооснована предузећа 

Биланс стања и успеха
2. 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; 
Конкурсна документација се подноси у два примерка(оригинал и копија). 
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа. 

Посебне напомене:
Корисник средстава је у обавези да приликом потписивања Уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство о коришћењу средстава достави меницу са меничном изјавом, а за правно лице регистровану 
меницу са меничном изјавом. 

Прихватљиви и неприхватљиви трошкови
Прихватљиви трошкови по овом конкурсу су трошкови набавке опреме за заштиту пољопривредних култура од 
временских непогода и набавку остале опреме на територији АП Војводине која је предмет овог конкурса  исказане 
без ПДВ-а. У Табели а) је дат приказ компоненти опреме која је предмет овог конкурса.

Табела a)

Врста 
Опреме

Елементи система противградне заштите
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Стубови - дрвени и
- бетонски

Анкери
Челична сајла 
Клеме поцинковане 
Челична жица пресвучена Алуминијумом 
Капе за бетонске стубове
Капе за дрвене стубове 
Вијак за капу
Капе ПЕ 
Прстен 90 мм поцинковани
Затезач (Шпанер), 
Ексери поцинковани 
Противградна мрежа-УВ стабилна
Плакете типа чешаљ ПЕ
Плакете за спајање мреже
Плакете Универсал
С-куке 
Ексери поцинковани 
Ланчић за фиксирање мреже
Прстен поцинковани
Ексери  поцинковани
Противклизне платне (за бетонске стубове)

Карактеристике бокс палета:
Табела б)

- носивост 500кг 
- материјал ПЕ-ХД, УВ-стабилна
- температура мин -40°C, мах + 50°C.
НАПОМЕНА: Гаранција на испоручену опрему 5 година



Додела подстицајних средстава 

 ‣ Испуњеност услова за доделу средстава утврђује комисија коју образује Покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство.

 ‣ Одлука се доноси на основу критеријума утврђених Правилником о додели бесповратних средстава за унапређење 
коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку опреме за заштиту пољопривредних култура од временских 
непогода и набавку остале опреме на територији АП Војводине.

 ‣ У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
 ‣ Конкурсна документација се не враћа.
 ‣ Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву.
 ‣ Неблаговременe пријаве се неће узети у разматрање.
 ‣ Подстицајна средства ће се додељивати по пристиглим пријавама до утрошка средстава предвиђених за ове намене
 ‣ Коначну Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Рок за завршетак инвестиције
Рок за завршетак инвестиције (постављање купљеног система противградне мреже са наслоном) и набавке остале 
опреме (пластичних бокс палета)  је до 15.11.2014. године.

Исплата средстава 
Овлашћено лице изаћи ће на терен након што корисник средстава достави у два примерка:
1. наративни (кратак, писани) извештај о извршеном послу;
2. оригинал или фотокопија рачуна;
3. оригинал или фотокопија отпремнице;
4. оригинал или фотокопија извода банке о плаћању рачуна 
5. фотокопија гаранције 
Секретаријат врши исплату средстава по утврђивању испуњености уговорних обавеза.

Начин подношења пријаве
Конкурс је отворен закључно са  30.09.2014.године.
Пријаве са потребном документацијом доставити ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
са назнаком „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ  
ЗЕМЉИШТА КРОЗ НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КУЛТУРА ОД ВРЕМЕНСКИХ  
НЕПОГОДА И НАБАВКУ ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ У 2014. ГОДИНИ“  
или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Владе АПВ, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Додатне информације путем телефона 021/456-267.
Текст конкурса и образац пријаве можете преузети са www.psp.vojvodina.gov.rs.


