
 
На пснпву шлана 46. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист АПВ“, брпј: 40/12-
прешищћен текст) ппкрајински секретар за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп дпнпси 

 
ПРАВИЛНИК  

ЗА ДПДЕЛУ ППДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАОЕ НАБАВКЕ  
ППРЕМЕ ЗА НАВПДОАВАОЕ У АП ВПЈВПДИНИ У 2014.ГПДИНИ 

 
Ппште пдредбе 

 
Члан 1. 

  
Овим Правилникпм прпписује се намена ппдстицајних средстава из Прпграма заштите, уређеоа и 

кпришћеоа ппљппривреднпг земљишта на теритприји Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине у 2014.гпдини 
(„Службени лист АПВ“, брпј: 7/2014) (у даљем тексту: Прпграм), кприсници, пбавезна дпкументација, ппступак 
дпдељиваоа ппдстицајних средства, ппступаое се непптпуним пријавама, критеријуми за дпделу средстава, 
закљушиваое угпвпра са кприсницима ппдстицајних средстава, пбавезе кприсника средстава и друга питаоа пд 
знашаја за реализацију дела ташке II ппдташка 1.9. Прпграма. 

 
Прпграм из става 1. пвпг шлана усвпјила је Влада АП Впјвпдине, а Ппкрајински секретаријат за 

ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп (у даљем тексту: Секретаријат) је задужен за реализацију Прпграма. 
 
 

Висина ппдстицајних средстава 
 

Члан 2. 
 

Укупан изнпс ппдстицајних средстава кпји се дпдељује пп Кпнкурсу изнпси 274.834.107,40 динара. 
Ппдстицајна средства за ппдрщку инвестиција пп пвпм Кпнкурсу утврђују се у изнпсу пд 30% дп 50% 

пд укупне вреднпсти инвестиције, умаоене за ппрез на дпдату вреднпст. 
 

Намене за кпје се мпгу кпристити ппдстицајна средства 
 

Члан 3. 
Ппдстицајна средства кпја се дпдељују намеоена су за: 

А. изградоу експлпатаципних бунара: 
 бунар са кпнструкцијпм прпфил 90мм филтера прпфил 135мм дужине >9м, максималан изнпс 

ппдрщке дп 25.000 динара, 
 бунар са кпнструкцијпм прпфил 90 мм филтера прпфил 135мм дужине >12м, максималан 

изнпс ппдрщке дп 30.000 динара, 

 бунар са кпнструкцијпм  прпфил 110мм филтера прпфил 160 мм  дужине >12м, максималан 
изнпс ппдрщке дп 40.000 динара, 

 бунар са кпнструкцијпм прпфил 160мм филтера прпфил 160 дужине >15м, максималан изнпс 
ппдрщке дп 80.000 динара, 

 бунар са кпнструкципјпм прпфил 225мм филтера прпфил 225 дужине >12м, максималан 
изнпс ппдрщке дп 110.000 динара, 

 бунар са кпнструкцијпм прпфил 225мм филтера прпфил 225 дужине >15м, максималан изнпс 
ппдрщке дп 120.000 динара, 

 бунар са кпнструкцијпм прпфил 311-445 мм, дужине >50м, максималан изнпс ппдрщке дп 
550.000,00 динара, 

 бунар са кпнструкцијпм прпфил 311-445 мм, дужина >100м, максималан изнпс ппдрщке дп 
800.000,00 динара, 

 бунар са кпнструкцијпм прпфил 620 мм, дужине >100м, максималан изнпс ппдрщке дп 
1.000.000,00 динара, 

 бунар са кпнструкцијпм прпфил 311мм, дужине >150м, максималан изнпс ппдрщке дп 
2.100.000,00 динара, 

 бунар са кпнструкцијпм прпфил 444мм, дужине >150м, максималан изнпс ппдрщке дп 
2.250.000,00 динара,  



 
 

 бунар са кпнструкцијпм прпфил 820мм, дужине 150м, максималан изнпс ппдрщке дп 
3.000.000,00 динара, 

 бунар кпнструкције прпфил 150-311мм, дужине >200м, максималан изнпс ппдрщке дп 
2.500.000,00 динара, 

 бунар кпнструкције прпфил 444мм, дужине >200м, максималан изнпс ппдрщке дп 2.700,000,00 
динара, 

 бунар кпнструкције прпфил 820мм, дужина >200м, максималан изнпс ппдрщке дп 3.500.000,00 
динара. 

  
Б. набавку ппреме за бунаре, пумпи за навпдоаваое, агрегата за ппкретаое пумпи, цевних линија за 

прпщаваое, цевних линија са распрскивашима, система за навпдоаваое „кап пп кап“ и кищних 
крила. 
Максималан изнпс ппдстицајних средстава не мпже бити већи пд 50% пд укупне вреднпсти ппреме, 
највище дп 200.000,00 динара, пднпснп максималнп за 10 ha. 

В. набавку мащина за заливаое у типу „Тифпна“, ппд услпвпм да се навпдоава минималнп 10 ha 
ппврщине. Кприсник мпже да пствари правп на ппдстицаје за највище 3 мащинe у типу „Тифпна“ 
Максималан изнпс ппдстицајних средстава за један тифпн не мпже бити већи пд 50% пд укупне 
вреднпсти ппреме, пднпснп највище дп 700.000,00 динара пп мащини.  

Г. набавку линија за заливаое – мащине у типу „Ренчер“, „Центар пивпт“, “Линеар“ и ппдземни и 

надземни „кап пп кап“ латерали, ппд услпвпм да се навпдоава најмаое 50 ha ппврщине.  

Максималан изнпс ппдстицајних средстава не мпже бити већи пд 30% вреднпсти инвестиције, 

пднпснп највище дп 7.000.000,00 динара; 

Д.            изградоу цевпвпда. 

Максималан изнпс ппдстицајних средстава не мпже бити већи пд 30% вреднпсти инвестиције, 

пднпснп највище дп 800,00 динара пп дужнпм метру, а максималнп за 2.000 m; 

Ђ.           израду прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу експлпатаципних бунара. 

Максималан изнпс ппдстицајних средстава изнпси дп 250.000,00 динара. 
 
Кприсник средстава мпже ппднети самп једну пријаву пп кпнкурсу, али за вище намена у пквиру 

једне ташке, кап и пп вище ташака. Максималан изнпс ппдстицајних средстава пп једнпј пријави не мпже прећи 
8.000.000,00 динара.  
 

Ппдстицајна средства, кпја се дпдељују из Прпграма, не мпгу се кпристити за: 

 инвестиције реализпване пре 1. јануара 2014. гпдине; 

 ппрезе, укљушујући и ппрез на дпдату вреднпст; 

 плаћаое путем кпмпензације и цесије, 

 нпвшане, финансијске казне и трпщкпве парнишнпг ппступка; 

 трпщкпве банкарске прпвизије; 

 трпщкпве премера и гепдетских снимаоа; 

 трпщкпве за куппвину пплпвне ппреме и материјала; 

 дппринпсе у натури. 
 

Кпнкурс за дпделу ппдстицајних средстава 
 

Члан 4. 
 

Средства се дпдељују на пснпву кпнкурса кпји се пбјављује у „Службенпм листу Аутпнпмне Ппкрајине 
Впјвпдине“, у једнпм пд гласила кпје ппкрива целу теритприју АП Впјвпдине и на интернет страници 
Секретаријата. 

Правп учешћа на кпнкурсу 
 

Члан 5. 
 

Правп на кприщћеое ппдстицајних средстава имају: 
- Физичка лица – нпсилац регистрпванпг ппљппривреднпг газдинства са теритприе АПВ, 
- Правна лица - регистрпвана ппљппривредна газдинства са теритприје АПВ. 
Местп реализације инвестиције је теритприја АП Впјвпдине. 

 



 
 

Пптребна дпкументација 
 

Члан 6. 
Ппднпсилац пријаве је дужан да пппуни и дпстави 

1. шиткп пппуоен пбразац пријаве (кпја је саставни деп пвпг Правилника),  са пбавезним пптписпм, а за 
правна лица и пешатпм ппднпсипца,  

2. фптпкппија лишне карте или пшитана шиппвана лишна карта за нпсипца РПГ или пвлащћенпг лица у 
правнпм лицу, 

3. пригинал извпда из Регистра ппљппривредних газдинстава за 2014. гпдину, кпје издаје Управа за 
трезпр (прва страна извпда РПГ са пснпвним ппдацима и друга страна извпда са ппдацима п 
ппврщинама и прпизвпдопм),  

4. Извпд из катастра неппкретнпсти са ппдацима п власнищтву за све катастарске парцеле кпје су 
предмет пријаве (не старији пд 30 дана), 

5. пверен угпвпр п закупу ппљппривреднпг земљищта на кпме се ппставља ппрема кпја је предмет пвпг 
кпнкурса најмаое дп 2016. гпдине, 

6. пверена фптпкппија рашуна са спецификацијпм ппреме, не старија пд 01.01.2014.гпдине, и пптврда 
банке п изврщенпм плаћаоу, или пригинал гптпвински рашун  и пверена фптпкппија фискалнпг рашуна, 
птпремница. Спецификација ппреме треба да садржи пснпвне карактеристике ппреме (ппдаци 
исказани у пбрасцу пријаве мпрају бити исти кап у рашуну). 

7. пригинал предрачун са спецификацијпм за инвестиције ппд тачкпм А и Г. За ташку А укпликп је 
експлпатаципни бунар дубине прекп 50m ппднети  Угпвпр п извпђеоу детаљних хидрпгеплпщких 
истраживаоа за пптребе впдпснабдеваоа заливнпг система са предузећем, кпје је регистрпванп кпд 
Агенције за привредне регистрe (кпје испуоава услпве из шлана 22. Закпна п рударству и геплпщким 
истраживаоима („Сл.гласник РС“, бр. 88/11),  

8. фптпкппија гарантнпг листа за ппрему за кпју је тп предвиђенп важећим прпписима, 
9. царинска декларација за ппрему из увпза,  
10. пптврду o измиреним накнадама за пдвпдоаваое/навпдоаваое, 
11. дпказ п регулисаним пбавезама за закуп државнпг ппљппривреднпг земљищта. 

Дпдатна пбавезна дпкументација за правна лица: 
1. Фптпкппија пптврде п ппрескпм идентификаципнпм брпју, 
2. Извпд из Агенције за привредне регистре, 
3. Отвпрен ппсебан наменски  ппдрашун кпд  Управе за трезпр,  
4. Пптврду Ппреске управе да је ппднпсилац захтева измирип ппреске и друге јавне дажбине за 2013. 

гпдину. 
5. АПР Извещтај п бпнитету за правна лица регистрпвана пре 2012. гпдине (БОН – 3).  

За нпвппснпвана предузећа Биланс стаоа и успеха, 
6. За ташку А - Угпвпр п извпђеоу детаљних хидрпгеплпщких истраживаоа за пптребе впдпснабдеваоа 

заливнпг система са предузећем, кпје је регистрпванп кпд Агенције за привредне регистрe (кпје 
испуоава услпве из шлана 22. Закпна п рударству и геплпщким истраживаоима („Сл.гласник РС“, бр. 
88/11). 

 
Кпмисија задржава правп да ппред наведених затражи и друга дпкумента. 

 
Ппступаое са непптпуним пријавама 

 
Члан 7. 

 
Кпмисија неће узимати у разматраоа пријаве: 

 ппднете пд лица кпја немају правп да ушествују на Кпнкурсу, 

 кпје су ппднете накпн истека рпка кпји је прпписан Кпнкурспм. 
 

Ппднпсилац пријаве из става 1. пвпг шлана се пбавещтава писменим путем и на исту нема правп 
жалбе. 

Изузетнп, у слушајевима када је брпј лица из става 1. већи прекп 50 Секретаријат није дужан да 
ппступа у складу са ставпм 2. пвпг шлана, а путем веб сајта пбавещтава ппднпсипце пријава да је кпнкурс 
заврщен и кпја лица нису дпбила средства путем кпнкурса. 

 



 
 

Пдлучиваое п дпдели средстава 
 

Члан 8. 
 

Ппднете пријаве разматра и предлпг за кпнашну пдлуку п дпдели средстава даје Кпмисија за 
разматраое пријава (у даљем тексту: Кпмисија). 

Чланпве Кпмисије именује Ппкрајински секретар за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп (у 
даљем тексту: Секретар) из редпва заппслених у Секретаријату.  

Пп пптреби шланпви Кпмисије мпгу бити  еминенти струшоаци из пбласти за кпју је расписан Кпнкурс. 
Кпмисија, пп пристизаоу пријаве, утврђује листу ппднпсилаца захтева (пријава) кпји испуоавају 

услпве на пснпву дпстављене дпкументације, у складу са Кпнкурспм и Правилникпм. 
Кпмисија задржава дискреципнп правп да пцени квалитет ппднете дпкументације. 
За ташке A и Г пре пптписиваоа угпвпра на терен излази лице пвлащћенп  пд стране  Секретаријата 

какп би се изврщила предхпдна кпнтрпла инвестиције. 
Кпнашну пдлуку п дпдели средстава дпнпси Секретар. Одлука је кпнашна и прптив исте се не мпже 

изјавити жалба, нити се мпже впдити управни сппр. 
Одлукпм п дпдели средстава утврђују се ппјединашни изнпси средстава пп Кприснику. 

 
Угпвпр п дпдели средстава 

 
Члан 10. 

 
Права и пбавезе између Секретаријата и кприсника средстава регулисаће се угпвпрпм. 
Накпн дпнпщеоа пдлуке п дпдели ппдстицајних средстава Секретар у име Секретаријата закљушује са 

кприсникпм средстава угпвпр п дпдели средстава. 
Ппдстицајна средства за ппдрщку инвестиција пп пвпм Правилнику и Кпнкурсу дпдељују се 

бесппвратнп. 
Ппдстицајна средства исплаћују се накпн реализације инвестиције и изврщене кпнтрпле пд стране 

Ппкрајинскпг секретаријата за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп. 
Ппјединашне пдлуке п дпдели средстава дпнпсиће се пп пристизаоу пријаве и утврђиваоу 

испуоенпсти услпва за ппдрщку набавке ппреме. 
Средства се исплаћују дп изнпса средстава, а крајои рпк за ппднпщеое захтева је 31.10.2014.гпдине. 

 
Пбавезе кприсника средстава 

 
Члан 11. 

 
Кприсник ппдстицајних средстава пп кпнкурсу дужан је да:  

1. ппкретну ствар, пднпснп неппкретнпст кпја је предмет инвестиције за кпју је пстварип 
ппдстицаје кпристи у складу са предвиђенпм наменпм;  

2. ппкретну ствар, пднпснп неппкретнпст кпја је предмет инвестиције за кпју је пстварип 
ппдстицаје не птуђи најмаое пет гпдина пд дана исплате ппдстицаја и/или даје другпм 
лицу на упптребу;  

3. сву дпкументацију кпја се пднпси на инвестицију шува најмаое пет гпдина пд дана исплате 
ппдстицаја;  

4. ппкретну пднпснп неппкретну ствар кпја је предмет инвестиције за кпју је пстварип 
ппдстицаје видљивп пзнаши пзнакпм да је инвестиција суфинансирана пд стране 
Секретаријата; 

5. дпстави меницу и менишну изјаву са пвлащћеоем да Давалац средстава у слушају раскида 
угпвпра или делимишнпг испуоеоа угпвпра мпже пппунити укупнп пбрашунатим изнпспм 
дугпваоа са припадајућпм закпнскпм затезнпм каматпм на дан пппуне менице кап 
менице са дпспећем „пп виђеоу“, са клаузулпм „без прптеста“ и исту активирати ради 
оене наплате 

 
Кприсник ппдстицајних средстава пп кпнкурсу за кпга се утврди да није ппступап у складу са 

пдредбама Кпнкурса и угпвпра, кприсник кпји је пнемпгућип врщеое кпнтрпле пд стране Секретаријата, 
дпстављаоа неташних ппдатака, дужан је да врати примљени изнпс ппдстицајних средстава са припадајућпм 
закпнскпм затезнпм каматпм кпја се пбрашунава пд дана исплате ппдстицајних средстава дп дана враћаоа 
средстава. 



 
 

Праћеое извршаваоа Угпвпра 
 

Члан 12. 
 

Административну кпнтрплу, пднпснп испуоенпст услпва за дпделу ппдстицајних средстава 
(кпмплетнпст ппднете дпкументације, кап и  благпвременпст  ппднпщеоа захтева) утврђује Секретаријат на 
пснпву прилпжене дпкументације и неппсреднпг увида на терену, кпјим се прпверавају ппдаци из захтева. 

Прпверу стаоа на терену се пбавља и тпкпм 5 (пет) гпдина накпн пренпса средстава, а спрпвпди је 
службеник Секретаријата. 

 
Завршне пдредбе 

 
Члан 13. 

 
Правилник ступа на снагу данпм пптписиваоа пд стране ппкрајинскпг секретара за ппљппривреду, 

впдппривреду и щумарствп. 
 
 
 

У Нпвпм Саду, 
Дана 20.03.2014.гпдине 
 
 

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 
 

Гпран Јешић 


