
На пснпву шл. 16, 24. и 33. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист 
АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 - др.пдлука, 37/15 и 29/17), у вези са Закпнпм п ппљппривреднпм земљищту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др.закпн, 41/09 и 112/15), Закпнпм п ппдстицајима у 
ппљппривреди и руралнпм развпју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), и 
Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п прпграму защтите, уређеоа и кприщћеоа ппљппривреднпг 
земљищта на теритприји АП Впјвпдине у 2018. гпдини („Службени лист АПВ“, бр. 57/17), и Ппслпвникпм п 
раду кпмисије за израду кпнкурса и правилника и ппступаоа пп кпнкурсима расписаних у Ппкрајинскпм 
секретаријату за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп, ппкрајински секретар за ппљппривреду, 
впдппривреду и щумарствп (у даљем тексту: ппкрајински секретар) дпнпси 

 
 

ПРАВИЛНИК  

П ДПДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАОЕ НАБАВКЕ ППРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВПДОАВАОЕ И ППРЕМЕ 
ЗА ППБПЉШАОЕ ВПДНПГ, ВАЗДУШНПГ И ТППЛПТНПГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТПРИЈИ АП ВПЈВПДИНЕ 

У 2018.ГПДИНИ 
 

Ппште пдредбе 
 

Члан 1. 
  

Правилникпм п дпдели средстава за суфинансираое набавке ппреме за навпдоаваое и ппреме за 
ппбпљщаое впднпг, ваздущнпг и тпплптнпг режима биљака на теритприји АП Впјвпдине у 2018. гпдини (у 
даљем тексту: Правилник) прпписује се правп ушещћа на кпнкурсу, услпви за ушещће на кпнкурсу, висина и 
нашин дпделе средстава, намена бесппвратних средстава, пптребна дпкументација кпја се ппднпси на 
кпнкурс, ппступаое с непптпуним пријавама, пдлушиваое п дпдели бесппвратних средстава, критеријуми за 
дпделу бесппвратних средства, ппступаое с пријавама кпје су пдбијене/пдбашене или нису у пптпунпсти 
прихваћене, правп пригпвпра и ппступаое с пригпвприма, кпнашна пдлука, закљушиваое угпвпра с 
кприсницима бесппвратних средстава, исплата бесппвратних средстава, пбавезе кприсника средстава и 
друга питаоа знашајна за реализацију дела ташке II ппдташка 3.1. Прпграма защтите, уређеоа и кприщћеоа 
ппљппривреднпг земљищта на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2018. гпдини (у даљем тексту: 
Прпграм), кпји је саставни деп Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п прпграму защтите, уређеоа и кприщћеоа 
ппљппривреднпг земљищта на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2018. гпдини („Службени лист 
АПВ“, бр. 57/17). 

Прпграм из става 1. пвпг шлана усвпјила је Скупщтина Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, а 
Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп (у даљем тексту: Ппкрајински 
секретаријат) задужен је за оегпву реализацију. 
 
 

Правп на учешће на кпнкурсу 
 

Члан 2. 
 

Правп на ппдстицаје пстварују лица кпја су уписана у Регистар ппљппривредних газдинстава и 
налазе се у активнпм статусу, и тп: 

1. физичкп лице: 
- нпсилац регистрпванпг кпмерцијалнпг ппрпдишнпг ппљппривреднпг газдинства, 
- предузетник нпсилац регистрпванпг кпмерцијалнпг ппрпдишнпг ппљппривреднпг газдинства. 

2. правнп лице: 
- привреднп друщтвп, 
- земљпраднишка задруга. 

 
Привреднп друщтвп мпже пстварити правп на ппдстицаје акп је разврстанп у микрп и малп правнп 

лице, у складу са закпнпм кпјим се уређује рашунпвпдствп („Службени гласник РС“, брпј 62/2013). 
Лице из става 1. пве ташке пстварује правп на ппдстицаје за инвестиције у следећим сектприма: 

1. Сектпр впћа;  
2. Сектпр ппврћа; 
3. Сектпр псталих усева. 



 
 

Услпви за учешће на кпнкурсу 
 

Члан 3. 
 

Услпви за ушещће на кпнкурсу јесу: 
 
За физичка лица и правна лица:  
 
1. регистрпванп ппљппривреднп газдинствп мпра бити уписанп у Регистар ппљппривредних газдинства 

и да се налази у активнпм статусу:  
2. ппднпсилац пријаве мпра имати пребивалищте на теритприји јединице лпкалне сампуправе са 

теритприје АП Впјвпдине, пднпснп ппднпсипци пријаве правна лица мпрају имати седищте на 
теритприји јединице лпкалне сампуправе с теритприје АП Впјвпдине, с тим щтп и местп реализације 
инвестиције мпра бити на теритприји јединице лпкалне сампуправе са теритприје АП Впјвпдине; 

3. парцеле на кпјима се ппставља ппрема – кпја је предмет инвестиције кпнкурса – мпрају бити уписане 
у Регистар ппљппривредних газдинстава. Укпликп је парцела у закупу, пптребнп је да је дп истека 
угпвпра п закупу препсталп најмаое пет гпдина; 

4. ппднпсилац пријаве мпра регулисати пбавезе пп рещеоима п накнадама за 
пдвпдоаваое/навпдоаваое закљушнп са 2017. гпдинпм; 

5. ппднпсилац пријаве мпра регулисати дпспеле ппреске пбавезе закљушнп са 2017. гпдинпм за 
ппднпсипца пријаве (издатп пд стране надлежнпг пргана јединице лпкалне сампуправе где се 
налази предметна инвестиција, акп се пребивалищте ппднпсипца пријаве налази на теритприји 
друге лпкалне сампуправе пнда треба дпставити напред наведенп увереое и пд те лпкалне 
сампуправе); 

6. ппднпсилац пријаве мпра измирити дпспеле пбавезе пп угпвприма п закупу ппљппривреднпг 
земљищта у државнпј свпјини за 2017. гпдину; 

7. ппднпсилац пријаве за инвестицију за кпју ппднпси пријаву не сме кпристити ппдстицаје пп некпм 
другпм пснпву (субвенције, ппдстицаји) за исту намену, пднпснп иста инвестиција не сме бити 
предмет другпг ппступка за кприщћеое ппдстицаја, псим ппдстицаја у складу с ппсебним прпписпм 
кпјим се уређује кредитна ппдрщка регистрпваним ппљппривредним газдинствима; 

8. ппднпсилац пријаве не сме имати неиспуоених угпвпрних пбавеза према Ппкрајинскпм 
секретаријату, кап ни према Министарству ппљппривреде, щумарства и впдппривреде, на пснпву 
раније пптписаних угпвпра; 

9. ппднпсилац пријаве и дпбављаш ппреме не мпгу да представљају ппвезана лица - у смислу шлана 62. 
Закпна п привредним друщтвима („Службени гласник“, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14 и 5/15); 

10. да се плаћаое врщи на текући рашун дпбављаша или гптпвински, а плаћаоа путем кпмпензације и 
цесије неће бити призната. 

 
Дпдатни услпви за предузетнике: 
 
11. предузетник мпра бити регистрпван у Агенцији за привредне регистре; 
 
Дпдатни услпви за правна лица: 
 
12. правнп лице мпра бити регистрпванп у Агенцији за привредне регистре; 
13. не сме бити ппкренут ппступак стешаја и/или ликвидације; 
14. мпра бити разврстанп у микрп и малп правнп лице, у складу са закпнпм кпјим се уређује 

рашунпвпдствп; 
15. земљпраднишке задруге мпрају имати пбављену задружну ревизију. 

 
 

Специфични услпви за учешће на кпнкурсу 
 

Члан 4. 
 
1. Сектпр впћа: 



 
 

Кприсник средстава, у зависнпсти пд врсте инвестиције пстварује правo на суфинансираое инвестиције у 
сектпру впћа акп у Регистру ппљппривредних газдинстава има уписанп впће у складу са щифарникпм биљне 
прпизвпдое и акп је предмет инвестиције везан за прпизвпдоу тпг впћа.  
Лице из става 1. пвпг шлана пстварује правo на суфинансираое инвестиције у сектпру впћа за инвестиције у 
набавку ппреме и система за навпдоаваое впћа акп у Регистру ппљппривредних газдинстава има уписанп 
дп 1,99 ha јагпдишастпг впћа и/или дп 4,99 ha псталпг впћа. 

 
2. Сектпр ппврћа: 

Кприсник средстава, у зависнпсти пд врсте инвестиције пстварује правo на суфинансираое инвестиције у 
сектпру ппврћа акп у Регистру ппљппривредних газдинстава има уписанп ппврће у складу са щифарникпм 
биљне прпизвпдое и акп је предмет инвестиције везан за прпизвпдоу тпг ппврћа.  
Лице из става 1. пвпг шлана пстварује правo на суфинансираое инвестиције у сектпру ппврћа за инвестиције 
у набавку ппреме и система за навпдоаваое ппврћа акп у Регистру ппљппривредних газдинстава има 
уписанп дп 0,49 ha ппврћа у защтићенпм прпстпру и/или дп 2,99 ha ппврћа на птвпренпм прпстпру. 
 

3. Сектпр псталих усева: 
Кприсник средстава, у зависнпсти пд врсте инвестиције пстварује правo на суфинансираое инвестиције у 
сектпру псталих усева акп у Регистру ппљппривредних газдинстава има уписане пстале усеве у складу са 
щифарникпм биљне прпизвпдое и акп је предмет инвестиције везан за прпизвпдоу псталих усева.  
Лице из става 1. пвпг шлана пстварује правo на суфинансираое инвестиције у сектпру псталих усева за 
инвестиције у набавку ппреме и система за навпдоаваое псталих усева акп у Регистру ппљппривредних 
газдинстава има уписанп дп 99,99 ha псталих усева. 

 
 

Висина и начин дпделе средстава 
 

Члан 5. 
 

Ташкпм II, делпм ппдташке 3.1. Прпграма ппредељенп је 310.000.000,00 динара за „Интензивираое 
кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта ‒ изградоу рекпнструкцију и санацију система за навпдоаваое и 
набавку ппреме за навпдоаваое“. 

Средства из става 1. пвпг шлана дпдељиваће се путем кпнкурса кпји ће бити пбјављен у 
„Службенпм листу АП Впјвпдине“ и у једним дневним нпвинама са кпјима Ппкрајински секретаријат има 
закљушен угпвпр п пбјављиваоу аката, кап и на интернет страници Ппкрајинскпг секретаријата (у даљем 
тексту: Кпнкурс). 

Кпнкурс је птвпрен дп утрпщка средстава, закљушнп са 15.05.2018. гпдине. 
Дпкументација ппднета на Кпнкурс се не враћа. 
Средства за ппдрщку инвестиција – према Правилнику и пп Кпнкурсу – дпдељују се бесппвратнп. 
Бесппвратна средства за ппдрщку инвестиција пп пвпм кпнкурсу утврђују се у изнпсу дп 60% пд 

укупнп прихватљивих трпщкпва инвестиције.  
За ппднпсипце пријава: физишка лица, предузетнике и правна лица, шија је инвестиција на ппдрушју 

са птежаним услпвима рада у ппљппривреди, физишка лица и пвлащћена лица у правнпм лицу  млађа пд 40 
гпдина и жене бесппвратна средства за ппдрщку инвестиција пп пвпм кпнкурсу утврђују се у изнпсу дп 70% 
пд укупних прихватљивих трпщкпва ивестиције. 

Приликпм пбрашуна, узима се вреднпст инвестиције без ппреза на дпдату вреднпст (ПДВ). 
Максималан изнпс бесппвратних средстава пп једнпј пријави не мпже бити већи пд 10.000.000,00 

динара пднпснп 11.000.000,00 динара за ппднпсипце пријава: физишка лица, предузетнике и правна лица, 
шија је инвестиција на ппдрушју са птежаним услпвима рада у ппљппривреди, физишка лица и пвлащћена 
лица у правнпм лицу  млађа пд 40 гпдина и жене.  

Минималан изнпс бесппвратних средстава пп једнпј пријави изнпси 21.000,00 динара, а 
разматраће се самп пријаве шија је вреднпст прихваљивих трпщкпва инвестиције једнака 35.000,00 динара 
или већа пд тпг изнпса.  
  

 
Намена бесппвратних средстава 

 
Члан 6. 



 
 

 
Бесппвратна средства кпја се дпдељују пп пвпм Кпнкурсу намеоена су за следеће инвестиције: 
 

1. Сектпр впћа: 
Прихватљиве инвестиције су следеће:  

 Опрема и уређаји за навпдоаваое: пумпе, агрегати, распрскиваши, системи „кап пп кап“, са 
припадајућпм ппремпм, системи за филтрираое, системи за фертиригацију, ппремаое бунара, 
цистерне за навпдоаваое 

Максималан изнпс бесппвратних средстава за једну намену изнпси највище дп 250.000,00 динара пп 
једнпм хектару ппврщине пп кприснику за наведену ппрему, а максималнп дп 4,99 хектара, пднпснп 
1.247.500,00 динара, пднпснп 275.000,00 динара пп једнпм хектару ппврщине пп кприснику за 
наведену ппрему, а максималнп дп 4,99 хектара, пднпснп 1.372.250,00 динара за ппднпсипце пријава: 
физишка лица, предузетнике и правна лица, шија је инвестиција на ппдрушју са птежаним услпвима рада 
у ппљппривреди, физишка лица и пвлащћена лица у правнпм лицу млађа пд 40 гпдина и жене. 
Максималан изнпс бесппвратних средстава за две или вище намена изнпси највище дп 400.000,00 
динара пп једнпм хектару ппврщине пп кприснику за наведену ппрему, а максималнп дп 4,99 хектара, 
пднпснп 1.996.000,00 динара, пднпснп 440.000,00 динара пп једнпм хектару ппврщине пп кприснику за 
наведену ппрему, а максималнп дп 4,99 хектара, пднпснп 2.195.600,00 динара за ппднпсипце пријава: 
физишка лица, предузетнике и правна лица, шија је инвестиција на ппдрушју са птежаним услпвима рада 
у ппљппривреди, физишка лица и пвлащћена лица у правнпм лицу млађа пд 40 гпдина и жене. 

 Субиригација 
Максималан изнпс бесппвратних средстава изнпси највище дп 160.000,00 динара пп једнпм хектару 
ппврщине пп кприснику за наведену ппрему, а максималнп дп 4,99 хектара, пднпснп 798.400,00 
динара, пднпснп 176.000,00 динара пп једнпм хектару ппврщине пп кприснику за наведену ппрему, а 
максималнп дп 4,99 хектара, пднпснп 878.240,00 динара за ппднпсипце пријава: физишка лица, 
предузетнике и правна лица, шија је инвестиција на ппдрушју са птежаним услпвима рада у 
ппљппривреди, физишка лица и пвлащћена лица у правнпм лицу млађа пд 40 гпдина и жене. 

 Изградоа цевпвпда 
Максималан изнпс бесппвратних средстава не мпже бити већи пд 30% вреднпсти прихватљивих 
трпщкпва инвестиције, пднпснп највище дп 800,00 динара пп дужнпм метру, а максималнп за 2.000 m, 
пднпснп 1.600.000,00 динара, пднпснп највище дп 880,00 динара пп дужнпм метру, а максималнп за 
2.000 m, пднпснп 1.760.000,00 динара за ппднпсипце пријава: физишка лица, предузетнике и правна 
лица, шија је инвестиција на ппдрушју са птежаним услпвима рада у ппљппривреди, физишка лица и 
пвлащћена лица у правнпм лицу млађа пд 40 гпдина и жене. 

 Материјали за ппкриваое култура, у циљу защтите пд мраза – агрптекстили и малш фплије 
Максималан изнпс бесппвратних средстава изнпси највище дп 38.000,00 динара пп једнпм хектару 
ппврщине пп кприснику за наведену ппрему, а максималнп дп 4,99 хектара, пднпснп 189.620,00 
динара, пднпснп 41.800,00 динара пп једнпм хектару ппврщине пп кприснику за наведену ппрему, а 
максималнп дп 4,99 хектара, пднпснп 208.582,00 динара за ппднпсипце пријава: физишка лица, 
предузетнике и правна лица, шија је инвестиција на ппдрушју са птежаним услпвима рада у 
ппљппривреди, физишка лица и пвлащћена лица у правнпм лицу млађа пд 40 гпдина и жене. 
 
2. Сектпр ппврћа: 
Прихватљиве инвестиције су следеће:  

 Опрема и уређаји за навпдоаваое: пумпе, агрегати, распрскиваши, системи „кап пп кап“, са 
припадајућпм ппремпм, системи за филтрираое, системи за фертиригацију, ппремаое бунара, 
цистерне за навпдоаваое 

Максималан изнпс бесппвратних средстава за једну намену изнпси највище дп 250.000,00 динара пп 
једнпм хектару ппврщине пп кприснику за наведену ппрему, а максималнп дп 2,99 хектара, пднпснп 
747.500,00 динара, пднпснп 275.000,00 динара пп једнпм хектару ппврщине пп кприснику за наведену 
ппрему, а максималнп дп 2,99 хектара, пднпснп 822.250,00 динара за ппднпсипце пријава: физишка 
лица, предузетнике и правна лица, шија је инвестиција на ппдрушју са птежаним услпвима рада у 
ппљппривреди, физишка лица и пвлащћена лица у правнпм лицу млађа пд 40 гпдина и жене. 
Максималан изнпс бесппвратних средстава за две или вище намена изнпси највище дп 400.000,00 
динара пп једнпм хектару ппврщине пп кприснику за наведену ппрему, а максималнп дп 2,99 хектара, 
пднпснп 1.196.000,00 динара, пднпснп 440.000,00 динара пп једнпм хектару ппврщине пп кприснику за 



 
 

наведену ппрему, а максималнп дп 2,99 хектара, пднпснп 1.315.600,00 динара за ппднпсипце пријава: 
физишка лица, предузетнике и правна лица, шија је инвестиција на ппдрушју са птежаним услпвима рада 
у ппљппривреди, физишка лица и пвлащћена лица у правнпм лицу млађа пд 40 гпдина и жене. 

 Субиригација 
Максималан изнпс бесппвратних средстава изнпси највище дп 160.000,00 динара пп једнпм хектару 
ппврщине пп кприснику за наведену ппрему, а максималнп дп 2,99 хектара, пднпснп 478.400,00 
динара, пднпснп 176.000,00 динара пп једнпм хектару ппврщине пп кприснику за наведену ппрему, а 
максималнп дп 2,99 хектара, пднпснп 526.240,00 динара за ппднпсипце пријава: физишка лица, 
предузетнике и правна лица, шија је инвестиција на ппдрушју са птежаним услпвима рада у 
ппљппривреди, физишка лица и пвлащћена лица у правнпм лицу млађа пд 40 гпдина и жене. 

 Изградоа цевпвпда 
Максималан изнпс бесппвратних средстава не мпже бити већи пд 30% вреднпсти прихватљивих 
трпщкпва инвестиције, пднпснп највище дп 800,00 динара пп дужнпм метру, а максималнп за 2.000 m, 
пднпснп 1.600.000,00 динара, пднпснп највище дп 880,00 динара пп дужнпм метру, а максималнп за 
2.000 m, пднпснп 1.760.000,00 динара за ппднпсипце пријава: физишка лица, предузетнике и правна 
лица, шија је инвестиција на ппдрушју са птежаним услпвима рада у ппљппривреди, физишка лица и 
пвлащћена лица у правнпм лицу млађа пд 40 гпдина и жене. 

 Материјали за ппкриваое култура, у циљу защтите пд мраза – агрптекстили и малш фплије 
Максималан изнпс бесппвратних средстава изнпси највище дп 38.000,00 динара пп једнпм хектару 
ппврщине пп кприснику за наведену ппрему, а максималнп дп 2,99 хектара, пднпснп 113.620,00 
динара, пднпснп 41.800,00 динара пп једнпм хектару ппврщине пп кприснику за наведену ппрему, а 
максималнп дп 2,99 хектара, пднпснп 124.982,00 динара за ппднпсипце пријава: физишка лица, 
предузетнике и правна лица, шија је инвестиција на ппдрушју са птежаним услпвима рада у 
ппљппривреди, физишка лица и пвлащћена лица у правнпм лицу млађа пд 40 гпдина и жене. 
 
3. Сектпр псталих усева: 
Прихватљиве инвестиције су следеће:  

 Опрема и уређаји за навпдоаваое: пумпе, агрегати, ппремаое бунара, впдени тпппви, системи 
бпшних крила, цистерне за навпдоаваое 

Максималан изнпс бесппвратних средстава за једну намену изнпси највище дп 250.000,00 динара пп 
једнпм хектару ппврщине пп кприснику за наведену ппрему, а максималнп дп 10 хектара, пднпснп 
2.500.000,00 динара, пднпснп 275.000,00 динара пп једнпм хектару ппврщине пп кприснику за 
наведену ппрему, а максималнп 10 хектара, пднпснп 2.750.000,00 динара за ппднпсипце пријава: 
физишка лица, предузетнике и правна лица, шија је инвестиција на ппдрушју са птежаним услпвима рада 
у ппљппривреди, физишка лица и пвлащћена лица у правнпм лицу млађа пд 40 гпдина и жене. 
Максималан изнпс бесппвратних средстава за две или вище намена изнпси највище дп 400.000,00 
динара пп једнпм хектару ппврщине пп кприснику за наведену ппрему, а максималнп дп 10 хектара, 
пднпснп 4.000.000,00 динара, пднпснп 440.000,00 динара пп једнпм хектару ппврщине пп кприснику за 
наведену ппрему, а максималнп дп 10 хектара, пднпснп 4.400.000,00 динара за ппднпсипце пријава: 
физишка лица, предузетнике и правна лица, шија је инвестиција на ппдрушју са птежаним услпвима рада 
у ппљппривреди, физишка лица и пвлащћена лица у правнпм лицу млађа пд 40 гпдина и жене. 

 Субиригација 
Максималан изнпс бесппвратних средстава изнпси највище дп 160.000,00 динара пп једнпм хектару 
ппврщине пп кприснику за наведену ппрему, а максималнп дп 10 хектара, пднпснп 1.600.000,00 
динара, пднпснп 176.000,00 динара пп једнпм хектару ппврщине пп кприснику за наведену ппрему, а 
максималнп дп 10 хектара, пднпснп 1.760.000,00 динара за ппднпсипце пријава: физишка лица, 
предузетнике и правна лица, шија је инвестиција на ппдрушју са птежаним услпвима рада у 
ппљппривреди, физишка лица и пвлащћена лица у правнпм лицу млађа пд 40 гпдина и жене. 

 Тифпни, ппд услпвпм да се навпдоава минимум 5 хектара пп једнпј мащини. Кприсник мпже да 
пствари правп на бесппвратна средства за највище две мащинe у типу „Тифпна“, кпје су 
уписане у Регистар ппљппривредних газдинстава  

Максималан изнпс бесппвратних средстава за један тифпн не мпже бити већи пд 800.000,00 динара пп 
мащини, пднпснп 880.000,00 динара за ппднпсипце пријава: физишка лица, предузетнике и правна 
лица, шија је инвестиција на ппдрушју са птежаним услпвима рада у ппљппривреди, физишка лица и 
пвлащћена лица у правнпм лицу млађа пд 40 гпдина и жене.  

 Изградоа цевпвпда 



 
 

Максималан изнпс бесппвратних средстава не мпже бити већи пд 30% вреднпсти прихватљивих 
трпщкпва инвестиције, пднпснп највище дп 800,00 динара пп дужнпм метру, а максималнп за 2.000 m, 
пднпснп 1.600.000,00 динара, пднпснп највище дп 880,00 динара пп дужнпм метру, а максималнп за 
2.000 m, пднпснп 1.760.000,00 динара за ппднпсипце пријава: физишка лица, предузетнике и правна 
лица, шија је инвестиција на ппдрушју са птежаним услпвима рада у ппљппривреди, физишка лица и 
пвлащћена лица у правнпм лицу млађа пд 40 гпдина и жене. 

 Системи за навпдоаваое у типу „ренчер”, „центар пивпт” и „линеар”, ппд услпвпм да се 
навпдоава најмаое 30 хектара ппврщине, кпје су уписане у Регистар ппљппривредних 
газдинстава  

Максималан изнпс бесппвратних средстава не мпже бити већи пд 50% вреднпсти прихватљивих 
трпщкпва инвестиције, пднпснп највище дп 8.000.000,00 динара, пднпснп 8.800.000,00 динара за 
ппднпсипце пријава: физишка лица, предузетнике и правна лица, шија је инвестиција на ппдрушју са 
птежаним услпвима рада у ппљппривреди, физишка лица и пвлащћена лица у правнпм лицу млађа пд 40 
гпдина и жене. 

 
Ппднпсилац пријаве мпже ппднети самп једну пријаву пп кпнкурсу, кпја мпже да се пднпси на 

вище сектпра, кап и за вище намена у пквиру истпг сектпра.  
Приликпм разматраоа ппднетих пријава за пствариваое бесппвратних средстава, неће се 

признавати инвестиције и купљена ппрема пре 01.01.2018. гпдине, щтп мпра бити дпкументпванп рашунима 
са спецификацијпм ппреме, птпремницама, извпдима из банке, гарантним листпвима, царинским 
декларацијама, укпликп је реш п ппреми из увпза, и другим дпказима, кпји нпсе датум накпн 
01.01.2018.гпдине. 

 
Бесппвратна средства, кпја се дпдељују пп Кпнкурсу, не мпгу се кпристити за: 

 ппрезе, укљушујући и ппрез на дпдату вреднпст; 

 трпщкпве увпза, царине и щпедиције; 

 плаћаое путем кпмпензације и цесије; 

 прпмет између ппвезаних лица; 

 нпвшане, финансијске казне и трпщкпве парнишнпг ппступка; 

 трпщкпве банкарске прпвизије; 

 трпщкпве премера и гепдетских снимаоа; 

 трпщкпве за куппвину пплпвне ппреме и материјала; 

 трпщкпве мпнтаже ппреме; 

 дппринпсе у натури. 
 
 

Пптребна дпкументација 
 

Члан 7. 
 
Дпкументација кпја се ппднпси на Кпнкурс: 

 
За физичка лица и правна лица:  

 
1. шиткп пппуоен пбразац пријаве са пбавезним пптписпм, дпк је за правна лица пбавезан и пешат 

ппднпсипца; 
2. фптпкппија лишне карте или пшитана шиппвана лишна карта нпсипца регистрпванпг ппљппривреднпг 

газдинства или пвлащћенпг лица у правнпм лицу; 
3. пригинал извпда из Регистра ппљппривредних газдинстава, кпји издаје Управа за трезпр (прва 

страна извпда РПГ са пснпвним ппдацима и друге стране извпда са ппдацима п ппврщинама и 
прпизвпдои, не старији пд 30 дана пд дана ппднпщеоа пријаве);  

4. пригинал рашун за набавку предметне инвестиције. Спецификација ппреме треба да садржи пснпвне 
карактеристике мащина и ппреме (ппдаци исказани у пбрасцу пријаве мпрају бити исти кап у 
рашуну); 

5. птпремницу за набавку предметне инвестиције за кпју је, у складу са ппсебним прпписима, утврђена 
пбавеза издаваоа птпремнице;  



 
 

6. дпказ п изврщенпм плаћаоу предметне инвестиције и тп пптврду п пренпсу средстава и извпд 
пверен пд стране банке, а у слушају када је физишкп лице изврщилп гптпвинскп или плаћаое 
картицпм мпже дпставити самп фискални исешак;  

7. фптпкппија угпвпра п кредиту, укпликп је предметна инвестиција набављена путем кредита; 
8. за инвестиције кпје су прекп 300.000,00 динара, мпже се ппднети предрашун са спецификацијпм 

ппреме, а кпнашан пригинал рашун мпра бити идентишан предрашуну пп изнпсу, спецификацији и 
дпбављашу ппреме, пднпснп извпђашу радпва; 

9. фптпкппија гарантнпг листа за ппрему за кпју је тп предвиђенп важећим прпписима; 
10. јединствену царинску исправу (укпликп је ппднпсилац пријаве директни увпзник) - не старија пд 

01.01.2018. гпдине;  
11. дпказ o регулисанпј накнади за пдвпдоаваое/навпдоаваое (пптврда ЈВП „Впде Впјвпдине“) 

закљушнп са 2017. гпдинпм за ппднпсипца пријаве;  
12. увереое п измиреним дпспелим ппреским пбавезама закљушнп са 2017. гпдинпм за ппднпсипца 

пријаве (издатп пд стране надлежнпг пргана јединице лпкалне сампуправе где се налази предметна 
инвестиција, акп се пребивалищте ппднпсипца пријаве налази на теритприји друге лпкалне 
сампуправе пнда треба дпставити напред наведенп увереое и пд те лпкалне сампуправе ); 

13. дпказ п измиреним дпспелим пбавезама за закуп ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини 
(пптврда јединице лпкалне сампуправе, или фптпкппија угпвпра са Министарствпм ппљппривреде, 
щумарства и впдппривреде и дпказ o изврщенпм плаћаоу); 

14. изјава да дпбављаш и нарушилац ппреме не представљају ппвезана лица у складу с шланпм 62. 
Закпна п привредним друщтвима (изјава је у пквиру пбрасца пријаве). 

 
Дпдатна пбавезна дпкументација за предузетнике: 

 
15. извпд из Агенције за привредне регистре, с ппреским идентификаципним брпјем; 

 
Дпдатна пбавезна дпкументација за правна лица: 
 

16. извпд из Агенције за привредне регистре, са ппреским идентификаципним брпјем; 
17. пптврда Агенције за привредне регистре п тпме да над правним лицем није ппкренут ппступак 

стешаја и/или ликвидације; 
18. пптврда Агенције за привредне регистре п тпме да је правнп лице разврстанп у микрп или малп 

правнп лице, у складу са Закпнпм п рашунпвпдству („Службени гласник РС“, брпј 62/2013); 
19. за земљпраднишке задруге пптврду пвлащћенпг Ревизијскпг савеза да земљпраднишка задруга 

ппслује у складу са Закпнпм п задругама („Службени гласник РС“, брпј 112/2015), при шему се 
пптврда издаје на пснпву кпнашнпг извещтаја п пбављенпј задружнпг ревизији, не старијем пд две 
гпдине, у складу са Закпнпм.  

 
Укпликп ппднпсилац пријаве не дпстави пптребну дпкументацију наведену ппд ташкама 3, 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 18 и 19, Ппкрајински секретаријат пп службенпј дужнпсти пд надлежних пргана прибавља 
ппдатке п шиоеницама п кпјима се впди службена евиденција у складу са закпнпм кпји уређује ппщти 
управни ппступак. 

Укпликп се ппрема набавља из инпстранства, ппднпсилац пријаве пбавезан је да дпстави 
дпкумента преведена на српски језик, пд стране пвлащћенпг судскпг тумаша. Укпликп је рашун/предрашун 
исказан у странпј валути, неппхпднп је у пбрасцу пријаве унети вреднпст ппреме у динарскпј 
прптиввреднпсти, пбрашунатпј пп средоем курсу НБС, на дан издаваоа рашуна/предрашуна.  

Кпмисија задржава правп да ппред наведених затражи и друга дпкумента. 
 
 

Ппступаое с непптпуним пријавама 
 

Члан 8. 
 
За ппднпсипце непптпуних пријава, Ппкрајински секретаријат пп службенпј дужнпсти пд 

надлежних пргана прибавља ппдатке п шиоеницама п кпјима се впди службена евиденција у складу са 
закпнпм кпји уређује ппщти управни ппступак, а за псталу дпкументацију ће бити ппзвани да дппуне у рпку 
пд пет (5) дана пд дана пријема ппзива. 



 
 

Укпликп ппднпсипци непптпуних пријава у рпку из претхпднпг става не дппуне дпкументацију 
пријава ће бити пдбијена кап непптпуна. 

Пријаве кпје су дппуоене биће разматране тек накпн дпстављаоа дпкументације кпја је тражена 
ппзивпм из става 1. пвпг шлана. 

Кпмисија неће разматрати пријаве: 

 кпје су ппднела лица кпја немају правп да ушествују на Кпнкурсу; 

 кпје су ппднете накпн истека рпка кпји је прпписан Кпнкурспм; 

 кпје су ппднете за инвестиције кпје нису предмет Кпнкурса. 
 
 

Пдлучиваое п дпдели бесппвратних средстава 
 

Члан 9. 
 

Кпмисија за разматраое пријава (у даљем тексту: Кпмисија), кпју је именпвап ппкрајински 
секретар, разматра ппднете пријаве и дпнпси записник с предлпгпм пдлуке п дпдели средстава.  

У складу с критеријумима, кпји су дефинисани Правилникпм, фпрмира се бпдпвна листа на пснпву 
кпје се дпдељују бесппвратна средства дп утрпщка средстава ппредељених Кпнкурспм. Кпмисија утврђује 
листу ппднпсилаца пријава кпји испуоавају услпве на пснпву дпстављене дпкументације, у складу с 
Кпнкурспм и Правилникпм.  

За инвестиције за системе за навпдоаваое у типу „ренчер”, „центар пивпт” и „линеар” пп пријему 
кпнкурсне дпкументације, а пре пптписиваоа угпвпра, Ппкрајински секретаријат путем свпг надлежнпг 
сектпра налаже Ппљппривреднпј струшнпј и саветпдавнпј служби АП Впјвпдине да утврди претхпднп 
шиоенишнп стаое на терену (НУЛТА кпнтрпла).  

Ппкрајински секретаријат задржава правп да пд ппднпсипца пријаве затражи дпдатну 
дпкументацију, кап и да пд ппљппривредне инспекције Министарства ппљппривреде и защтите живптне 
средине тражи да изврщи кпнтрплу реализације предмета угпвпра, ппсебнп у слушају рашуна и предрашуна 
кпје су издали дпбављаши ппреме кпји нису у систему ПДВ-а и рашуна кпји су знатнп изнад тржищне 
вреднпсти. 

Кпмисија је дужна да заседа једнпм у две недеље разматра пријаве и да п тпме сашини записник са 
предлпгпм пдлуке п дпдели средстава у кпм ће навести укупан брпј ппднетих пријава са приказпм тражених 
средстава, прихватљиве пријаве са приказпм бпдпва и изнпса, неприхватљиве пријаве разврстане пп 
разлпзима неприхватљивпсти. 

Предлпгпм пдлуке п дпдели средстава утврђени су ппјединашни изнпси средстава пп ппднпсипцу 
пријаве кпм су пдпбрена средства и нашин бпдпваоа, а ппднпсипцима пријава кпјима средства нису 
пдпбрена навпде се разлпзи пдбијаоа/пдбациваоа. 

Одлуку п дпдели средстава дпнпси ппкрајински секретар на пснпву предлпга Кпмисије.  
Одлука се пбјављује на званишнпј интернет страни Ппкрајинскпг секретаријата: 

www.psp.vojvodina.gov.rs. 
 
 

Критеријуми за дпделу бесппвратних средстава 
 

Члан 10. 
 

Кпмисија даје предлпг за дпделу бесппвратних средстава на пснпву ппднете дпкументације, 
критеријума и бпдпва прпписаних пвим шланпм и тп према табелама: 

 

Критеријум Начин бпдпваоа Бпдпви 

Укупан брпј бпдпва 145 

Ппднпсилац захтева је физишкп лице или 
пвлащћенп лице у правнпм лицу млађе пд 40 
гпдина 

да/не 15/0 

Ппднпсилац захтева је физишкп лице или да/не 15/0 

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/


 
 

пвлащћенп лице у правнпм лицу је жена 

Ппљппривреднп газдинствп се налази на 
ппдрушју са птежаним услпвима рада 

да/не 15/0 

Брпј шланпва кпмерцијалнпг регистрпванпг 
ппљппривреднпг газдинства/брпј шланпва 
задруге 

дп 2 шлана 5 

3 дп 4 шлана 10 

пд 5 шланпва 15 

Кприсник је сертификпван за прганску 
прпизвпдоу и/или прпизвпди сирпвину или 
гптпв прпизвпд са гепграфским ппреклпм 

да/не 10/0 

Кприсник је задруга или шлан задруге да/не 10/0 

Ппднпсилац захтева има пдгпварајуће струшнп 
знаое 

искуствп у прпизвпдои пд најмаое три 
гпдине – уписан у РПГ 

5 

средоа щкпла 10 

факултет 15 

Оцена пдрживпсти инвестиције ниска/средоа/виспка 10/20/40 

Дпсадащое кприщћеое средстава 
Ппкрајинскпг секретаријата  

први пут 10 

други пут 5 

трећи пут 0 

Кприсник средстава је пдустап пд инвестиције 
у претхпднпм перипду 

два пута -5 

три пута -10 

шетири пута -15 

 
У складу с критеријумима, кпји су дефинисани Правилникпм, фпрмира се бпдпвна листа на пснпву 

кпје се дпдељују бесппвратна средства дп утрпщка ппредељених Кпнкурспм. Пријаве на Кпнкурс кпје 
пстваре брпј бпдпва маои пд 30% пд укупнпг брпја бпдпва - не улазе у даље разматраое Кпмисије. 

 
 

Ппступаое с пријавама кпје су пдбијене/пдбачене или нису у пптпунпсти прихваћене 
 

Члан 11. 
 

На пснпву пдлуке Кпмисија сашиоава, а ппкрајински секретар дпнпси, рещеое са пбразлпжеоем и 
ппукпм п правнпм средству за ппднпсипце пријава кпјима су пријаве пдбијене/пдбашене или нису у 
пптпунпсти прихваћене на пснпву предлпга пдлуке. 

 
 

Правп пригпвпра 
 

Члан 12. 
 

Ппред наведених лица из шлана 11. Правилника, правп пригпвпра има и сваки незадпвпљни 
ппднпсилац пријаве, кпјем су пдпбрена средства на пснпву пдлуке п дпдели средстава кпја је пбјављена на 
званишнпј интернет страни Ппкрајинскпг секретаријата. 

Пригпвпр се улаже ппкрајинскпм секретару у рпку пд три (3) дана пд дпстављаоа ппјединашнпг 
рещеоа, пднпснп најкасније у рпку пд 7 дана пд дана пбјављиваоа на веб страни Ппкрајинскпг 
секретаријата. 

Ппкрајински секретар пдлушује п пригпвпру у рпку пд седам (7) дана пд пријема пригпвпра. 
Ппкрајински секретар мпже да пдбаци пригпвпр кап неблагпвремен, недпзвпљен, ппднет пд 

стране непвлащћенпг лица, да га усвпји у пптпунпсти или делимишнп или да пдбије пригпвпр кап непснпван. 
О пригпвпру се пдлушује рещеоем. 

 
 

Кпначна пдлука 
 

Члан 13. 
 



 
 

Кпнашну пдлуку дпнпси Ппкрајински секретар, на пснпву дпнетих рещеоа пп пснпву евентуалних 
пригпвпра, а кпја се пбјављује на званишнпј интернет страни Ппкрајинскпг секретаријата. 

 
 

Угпвпр п дпдели бесппвратних средстава 
 

Члан 14. 
 

Накпн дпнпщеоа пдлуке п дпдели бесппвратних средстава ппкрајински секретар у име 
Ппкрајинскпг секретаријата закљушује угпвпр п дпдели средстава с кприсникпм, кпјим се регулищу права и 
пбавезе угпвпрних страна. 

Време закљушеоа угпвпра јесте најкасније 30 дана пд дана дпнпщеоа пдлуке п дпдели средстава. 
Кприсник средстава је у пбавези да - приликпм пптписиваоа угпвпра са Ппкрајинским 

секретаријатпм п кприщћеоу средстава - дпстави меницу са менишнпм изјавпм, а за правнп лице - 
регистрпвану меницу са менишнпм изјавпм, кап средствп пбезбеђеоа да ппрема неће бити птуђена у рпку 
пд пет (5) гпдина, псим за ппрему шији је век експлпатације краћи пд гпдину дана. 

Рпк за реализацију инвестиције на пснпву предрашуна јесте 30 дана пд дана пптписиваоа угпвпра. 
 
 

Исплата бесппвратних средстава  
 

Члан 15. 
 

Бесппвратна средства исплаћују се накпн реализације инвестиције, пднпснп накпн щтп кприсник 
бесппвратних средстава уради мпнтажу ппреме и дпстави Ппкрајинскпм секретаријату следећу 
дпкументацију:  

 захтев за исплату; 

 извещтај п наменскпм утрпщку средстава; 

 пригинал рашун за набавку предметне инвестиције;  

 птпремницу за набавку предметне инвестиције за кпју је, у складу са ппсебним прпписима, 
утврђена пбавеза издаваоа птпремнице;  

 дпказ п изврщенпм плаћаоу предметне инвестиције и тп пптврду п пренпсу средстава и извпд 
пверен пд стране банке, а у слушају када је физишкп лице изврщилп гптпвинскп или плаћаое 
картицпм мпже дпставити самп фискални исешак;  

 фптпкппију угпвпра п кредиту, укпликп је предметна инвестиција набављена путем кредита. 
Ппкрајински секретаријат путем надлежнпг сектпра налаже Ппљппривреднпј струшнпј и 

саветпдавнпј служби АП Впјвпдине да утврди шиоенишнп стаое на терену, дпстављаоем извещтаја и 
записника Ппкрајински секретаријату. 

Бесппвратна средства ће се исплаћивати у складу с приливпм средстава у бучет АП Впјвпдине. 
 
 

Пбавезе кприсника средстава 
 

Члан 16. 
 

Кприсник бесппвратних средстава пп кпнкурсу дужан је да:  
1. ппкретну ствар, пднпснп неппкретнпст кпја је предмет инвестиције за кпју је пстварип 

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

ппдстицаје, не птуђи и/или не даје другпм лицу на упптребу најмаое пет гпдина пд 
дана исплате ппдстицаја; 

3. сву дпкументацију у вези са инвестицијпм шува најмаое пет гпдина пд дана исплате 
ппдстицаја. 

 
Кприсник средстава пп Кпнкурсу за кпг се утврди да није ппступап у складу са пдредбама Кпнкурса 

и угпвпра, кприсник кпји је Ппкрајинскпм секретаријату пнемпгућип да пбави кпнтрплу пднпснп кприсник 



 
 

кпји је дпстављап неташне ппдатке, дужан је да врати примљени изнпс бесппвратних средстава с 
припадајућпм закпнскпм затезнпм каматпм кпја се пбрашунава пд дана исплате бесппвратних средстава дп 
дана враћаоа средстава. 

 
 

Праћеое извршаваоа угпвпра 
 

Члан 17. 
 

Административну кпнтрплу, пднпснп испуоенпст пбавеза из угпвпра прати и кпнтрплище респрни 
сектпр Ппкрајинскпг секретаријата. 

Прпвера стаоа на терену пбавља се и у тпку пет (5) гпдина накпн пренпса средстава, псим за 
ппрему шији је век експлпатације краћи пд гпдину дана а прати је пвлащћени сектпр Ппкрајинскпг 
секретаријата, путем извещтаја и записника Ппљппривредне струшне и саветпдавне служби АП Впјвпдине са 
терена. 

 
 

Завршне пдредбе 
 

Члан 18. 
 

Правилник ступа на снагу пнпг дана када га пптпище ппкрајински секретар. 
 
 
 
 
 

У Нпвпм Саду, 
дана 15.03.2018. гпдине 

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
мр Вук В. Радпјевић с.р. 


