
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ  
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА И  ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНУРЕНТНОСТИ У 
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Правно лице  

Предузетници 

Пословно име правног лица  

Име и презиме овлашћеног лица  

Матични број  

Порески идентификациони број ПИБ  

Назив делатности из АПР  

Број пољопривредног газдинства  

Катастарска општина  

Навести бројеве катастарких парцела на којима 

се поставља опрема 

 

Поштански број и место  

Општина  

Адреса  

Контакт телефон  

Е-mail:  

Досадашње коришћење средстава Секретаријата: 
Први пут Други пут Три и више пута 

Степен стручне спреме 
Основна школа Средња школа 

Пољопривредни 
факултет 

Корисник је задруга или члан задруге 

Да  Не  

Корисник је члан добровољног ватрогасног 

друштва Да  Не  

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

Да  Не  

 
 
 



 
 

 Шифра мере Мера подршке/инвестиција 
Износ иневстиције 
без ПДВ-а 

Количина 

Мера 304.5 Подршка преради на газдинству 
  

 
Шифра 
инвестиције 

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру 
мере 

  

Прерада 
млека 

304.5.1.1. 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, 
ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И 
ПАКОВАЊЕ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД 
МЛЕКА: 

  

   – аутоматски уређаји за узорковање   

  
– флексибилна црева са одговарајућим 
спојницама и прикључцима 

  

  – механички филтери   

  – одвајачи ваздуха (деаератори)   

  
– хладионици за млеко са пратећом 
опремом (вентили, температурне сонде и 
др.) 

  

  

– складишни танкови са пратећом 
опремом (мешалице, мерачи и 
индикатори нивоа, запремине и 
температуре, вентили и др.) 

  

  – цевоводи са вентилима   

  
– пастеризатори са пратећом опремом 
(балансни котлић, пумпе, вентили, сонде 
за 

  

  
мерење температуре, уређаји за припрему 
вруће воде и др.) 

  

  
– центрифугални сепаратори за млеко са 
пратећом опремом 

  

  – бактофуге са пратећом опремом   

  
– уређаји за микрофилтрацију млека са 
пратећом опремом 

  

  
– уређаји за аутоматску стандардизацију 
млека са пратећом опремом 

  

  
– процесни танкови са пратећом опремом 
(мешалице, мерачи и индикатори нивоа, 
запремине и температуре, вентили и др) 

  

  

– дупликатори-ферментори са 
припадајућом опремом (мешалице, 
мерачи и индикатори нивоа, запремине, 
pH и температуре, вентили и др.) 

  

  – хомогенизатори за млеко   

  – упаривачи са припадајућом опремом   

  
– дозатори за разне врсте додатака 
(ароме, пастозни производи од воћа и 
поврћа и др) 

  

  
– цевасти и плочасти измењивачи топлоте, 
термизатори са пратећом опремом и др. 

  

  
– уређаји за припрему и растварање 
прашкастих материја (млека у праху, 
чоколадног праха и сл.) 

  



 
 

  
– уређаји за отапање замрзнутих 
производа 

  

  – миксери (мешачи)   

  – тунели за хлађење и ферментацију   

  – танкови за производњу сирева   

  – уређаји за сољење сирева   

  – пресе за сир   

  – калупи за сир   

  – уређаји за резање сира   

  
– уређаји за производњу маслаца 
(бућкалице) 

  

  
– машине пунилице, разне са пратећом 
опремом 

  

  
– машине за паковање транспортног 
(збирног) паковања 

  

  – машине за палетизирање   

  – уређаји за означавање и етикетирање   

  – транспортне траке и конвејери   

  
– опрема за контролу и аутоматско 
управљање са одговарајућим софтверима 

  

  

– амбалажа за пуњење и паковање 
производа израђена од метала, стакла, 
полимерних материјала, комбинованих 
материјала, метализованих и 
силиконизованих полимерних филмова и 
фолија и др. 

  

  ПРОИЗВОДНЕ ЛИНИЈЕ   

  
– процесна опрема за ултрафилтрацију 
млека (модули за ултрафилтрацију са 
пратећом опремом, танкови и др.) 

  

  
– процесна опрема за производњу сирева 
(разне врсте) 

  

  
– процесна опрема за производњу сирних 
и млечних намаза и топљених сирева 

  

  
– процесна опрема за производњу УХТ 
производа (стерилизатори, евапоратори, 
хомогенизатори, асептик танкови и др.) 

  

  
– процесна опрема за сушење (млека, 
сурутке и др. Укључујући и храну на бази 
млека за одојчад и малу децу) 

  

  
– процесна опрема за производњу 
кондензованог млека 

  

  
– процесна опрема за производњу 
сладоледа 

  

  
– аутоматске линије за пуњење и 
паковање производа 

  

УКУПНО:   

Прерада 
меса 

304.5.2.2. 

 НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, 
ПРИЈЕМ, ЧУВАЊЕ/СКЛАДИШТЕЊЕ 
(ХЛАЂЕЊЕ), УКЛАЊАЊЕ И ПРЕРАДУ 
СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ 

  



 
 

ПОРЕКЛА КОЈИ НИСУ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ: 

  

 – систем за сакупљање крви на линији 
клања (шупљи ножеви, зупчаста пумпа и 
изоловани контејнер за привремено 
складиштење) 

  

  

– уређај и опрема за уклањање и 
пнеуматски транспорт садржаја 
дигестивног тракта из кланице до места за 
привремено одлагање 

  

  

– уређај и опрема за уклањање и 
пнеуматски транспорт споредних 
производа животињског порекла из 
кланице до места за привремено 
одлагање 

  

  
– вакуум уређај са опремом и сабирним 
танком за уклањање кичмене мождине из 
кичменог стуба говеда 

  

  
– уређаји за вакуум – паковање меса и 
производа од меса 

  

  
– уређаји за етикетирење производа и 
паковања 

  

  – аутоматске ваге са етикетирком   

  – уређаји за нарезивање меса и производа   

  
– машине за паковање у МАП-у меса и 
производа од меса 

  

  – уређаји за скидање омотача   

 304.5.2.3. 

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА 
РАСЕЦАЊЕ, ОБРАДУ, ПРЕРАДУ, 
ПАКОВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ МЕСА И 
УСИТЊЕНОГ МЕСА, ПОЛУПРОИЗВОДА ОД 
МЕСА, МАШИНСКИ СЕПАРИСАНОГ МЕСА 
И ПРОИЗВОДА ОД МЕСА: 

  

  
 – транспортне траке за месо и/или посуде 
са сировинама 

  

  – опрема за расецање меса   

  – машине за сечење меса   

  – уређаји за скидање коже са масног ткива   

  
– уређаји за обликовање уситњеног меса и 
полупроизвода од меса 

  

  – уређаји за производњу леда   

  – уређаји за млевење меса (Волф)   

  
– уређаји за сечење смрзнутог меса 
(„гиљотине”, дробилице и др.) 

  

  
– уређаји за уситњавање меса (кутери, 
микрокутери и др.) 

  

  
– уређаји за мешање меса (са и/или без 
вакуума) 

  

  
– машине за механичко сепарисање меса 
(сепаратори) 

  

  – уређаји и опрема за припрему саламуре   

  – уређаји и опрема за убризгавање   



 
 

саламуре (пикл-ињектори) 

  – уређаји за „масирање” меса (тамблери)   

  – вакуум пунилице   

  
– опрема за детекцију физичких и 
механичких нечистоћа – „X-ray” детектори 

  

  – „клипсерице”   

  – пресе за месо   

  
– уређаји и опрема за дозирање према 
врсти и капацитету технолошке линије 

  

  

– затварачице за конзервисане производе 
у херметички затвореним контејнерима у 
складу са врстом и капацитетом 
технолошке линије 

  

  

– уређаји и опрема за производњу 
(припрема, обрада, пуњење, димљење, 
ферментацију/ зрење и сушење, 
складиштење и паковање ферментисаних 
производа од меса 

  

  

– амбалажа за пуњење и паковање 
производа израђена од метала, стакла, 
полимерних материјала, метализованих и 
силиконизованих полимерних филмова и 
фолија и др. 

  

 304.5.2.4. 

 НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈИ ЗА 
ХЛАЂЕЊЕ, ПАСТЕРИЗАЦИЈУ И 
СТЕРИЛИЗАЦИЈУ МЕСА И ПРОИЗВОДА ОД 
МЕСА: 

  

  
– опрема и уређаји за хлађење и/или 
замрзавање и складиштење смрзнутих 
сировина и производа 

  

  
– коморе за термичку обраду – 
пастеризацију („атмоси”, „пастер 
каде/пастеризатори”) 

  

  
– уређаји за термичку обраду – 
стерилизацију (аутоклави) 

  

УКУПНО:   

 
 

 
 III ТРАЖЕНА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА 

Рачун/Предрачун (Издавалац) 
 Датум и број рачуна/предрачуна Износ динара (без ПДВ-а) 

   

   

   

   

   

   

   

 УКУПНО  

 



 
 

 

 

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 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: ______________                          _____________________________ 

                                                                                 Потпис подносиоца пријаве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ИЗЈАВА 2 

 

1. 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 подстицајних средстава за 
побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и  економске активности у циљу 
подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду  млека и меса на газдинствима у 
АП Војводини 2019. години.  

2. Ја, доле потписани, нисам 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 подстицајних средстава за 

побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и  економске активности у циљу 

подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду  млека и меса на газдинствима у 

АП Војводини 2019. 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 подносиоца пријаве  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОПИС ДОСТАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ( заокружити ред.број) 

1. читко попуњен образац пријаве; 

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

овлашћеног лица у правном лицу; 

3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор(подаци о пољопривредном 

газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода не старији од 30 дана); 

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војоводине“) закључно са 31.12.2018. 

године за подносиоца пријаве; 

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2018. године за подносиоца пријаве (издато од стране 

надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве, као и надлежног 

органа локалне самоуправе где се налази предметна инвестиција, уколико се предметна инвестиција налази на територији 

друге локалне самоуправе, на територији АПВ); 

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини (потврда надлежног 

органа, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ o извршеном 

плаћању). 

7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се поднети предрачун са спецификацијом опреме, а коначан оригинал 

рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме; 

8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са спецификацијом опреме која садржи основне карактеристике 

конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу  пријаве морају бити исти као у рачуну); 

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције; 

10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод оверен од стране банке, а у случају када је извршено 

готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак (фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се 

узимати у разматрање); 

11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита; 

12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима; 

13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац пријаве директни увозник) – не старија од 01.01. 2019. године; 

14. фотокопија дипломе о стеченом образовању; 

15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;  

16. извод из катастра непокретности, односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности, за 

објекат у којем се реализује инвестиција а који се налази у својини подносиоца захтева; 

17. уговор о закупу на најмање 5 година трајања почев од календарске године за коју подноси захтев остваривање права на 

подстицаје уколико се реализује инвестиција у објекту који је у закупу;.  

18. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити потврду о чланству; 

19. уколико је подносилац пријаве сертификован - доставити копију сертификата за органску производњу или сертификат о 

заштићеном географском пореклу; 

20. Решење о ОДОБРЕЊУ ОБЈЕКТА у складу са Правилником о малим количинама примарних производа које служе за 

снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању 

храном животињског порекла издато од Министартва пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управе за ветерину 

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

22. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације; 

23. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно лице разврстано у микро или мало правно лице, у складу са 

Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013). 

 
 
 
 
 

Датум: ______________                                                                                 _____________________________ 
                                                                                                                   Потпис подносиоца пријаве 

 


