
На пснпву Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2014. гпдину („Службени лист 
АПВ“ бр. 50/13), и Прпграма мера ппдршке за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике за развпј села на 
теритприји АП Впјвпдине у 2014. гпдини („Службени лист АПВ“ бр. 14/14), Ппкрајински секретаријат за 
ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп расписује 

 
 

К П Н К У Р С  
ЗА ДПДЕЛУ ППДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА  СУФИНАНСИРАОЕ МАЛИХ ПРЕРАЂИВАЧКИХ КАПАЦИТЕТА 

У АП ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ 
 

 
1. Предмет кпнкурса 

 
Предмет кпнкурса је прпщиреое привредних активнпсти на селу. Ппдстицајна средства ће се 

кпристити за суфинансираое адаптације пбјеката за прераду ппљппривредних прпизвпда, набавку ппреме за 
прераду впћа и ппврћа, грпжђа, уљаних култура, лекпвитпг, зашинскпг, арпматишнпг биља, пшелиоих 
прпизвпда, кпщница и пшелиоих друщтава. 

 
 

2. Кприсници ппдстицајних средстава 
 

Правп на кприщћеое ппдстицајних средстава имају кприсници регистрпвани на теритприји АП 
Впјвпдине: 

1. Физичкп лице – нпсилац и шланпви регистрпваних ппљппривредних газдинстава, 
2. Земљпрадничка задруга, регистрпванп ппљппривреднп газдинствп, 
3. Предузетник – физишкп лице уписанп у Агенцији за привредне регистре и регистрпванп 

ппљппривреднп газдинствп. 
 
Местп реализације пдпбрене инвестиције је на ппдрушју АП Впјвпдине. 

 
 

3. Намена ппдстицајних средстава 
 
Ппдстицајна средства ће се кпристити за суфинансираое: 
 

I. Aдаптацијe пбјеката за прераду впћа и ппврћа 
        и набавке ппреме за прераду впћа и ппврћа: 

1. адаптација пбјеката за прераду впћа и ппврћа; 
2. набавка ппреме за хладоашe (изплаципни зидни и крпвни панели, хидраулишне рампе 

са вратима на пријему рпбе, расхладни системи за кпмпре, прпстпри за пријем и 
спртираое рпбе, ппрема за ппдещаваое и пдржаваое кпнтрплисане атмпсфере, 
електрпппрема и инсталације, расвета, кпнтрплни системи у хладоаши, ппрема за 
спртираое, ппрема за пакпваое и друга ненаведена припадајућа ппрема); 

3. набавка ппреме за тпплу и хладну прераду впћа и ппврћа: мащине за праое, 
трансппртери и елеватпри, мащине за резаое, бланщери, калибратпри, пумпе, стплпви, 
вибраципни сепаратпри, пасирке, судпви, тунели за брзп замрзаваое, ппрема за 
спртираое, ппрема за пакпваое прпизвпда, сущаре за впће и ппврће капацитета дп 
1.000 kg са ппгпнпм на електришну енергију, тешни, прирпдни гас или пбнпвљиве извпре 
енергије и друга ненаведена припадајућа ппрема. 

 
II. Aдаптације пбјеката за прераду грпжђа 

        и набавке ппреме за прераду грпжђа: 
1. адаптација винских ппдрума, 
2. адаптација пбјеката за прераду, прпизвпдоу и шуваое вина,  
3. набавка ппреме за прпизвпдоу, прераду и шуваое вина: пдстраоиваш петељки, 

пунилица, шепилица, етикетирка, кућищте плавнпг филтера, кућищте микрпфилтера, 
пумпа за праое танкпва, пресе, пумпе, перашице, пасирке, мащине за вађеое кпщтица, 



тракасте пресе, винификатпри, танкпви за ферментацију, ппсуде за винп, бурад за 
шуваое и ферментацију вина и друга ненаведена припадајућа ппрема. 

 
III. Набавке ппреме за прераду уљаних култура: 

1. набавку мащина и ппреме за мпдернизацију прерађивашких ппстрпјеоа и развпј нпвих 
прпизвпдних линија за прпщиреое аспртимана прпизвпда пд уљаних култура: пресе за 
хладнп цеђеое уља, филтери, линије за пуоеое и друга ненаведена припадајућа 
ппрема.  

 
IV. Набавке ппреме за прераду лекпвитпг, 

        зачинскпг и арпматичнпг биља: 
1. набавку нпве механизације за жетву лекпвитпг, зашинскпг и арпматишнпг биља – бераша 

и кпсилица; 
2. набавку нпве ппреме за шуваое, прераду и пакпваое лекпвитпг, зашинскпг и 

арпматишнпг биља: мини сущаре капацитета дп 1.000 kg са ппгпнпм на електришну 
енергију, тешни, прирпдни гас или пбнпвљиве извпре енергије, ваздущни и вибраципни 
сепаратпри, мащине за пдвајаое стабљике пд цвета, мащине за пдвајаое листа пд 
стабљике, мащина за уситоаваое биља, трансппртери, линије за пакпваое и друга 
ненаведена припадајућа ппрема. 

 
V. Адаптацију пбјеката за прераду пчелиоих прпизвпда 

        и набавке ппреме за прераду пчелиоих прпизвпда: 
1. адаптација пбјеката за у кпјима се врщи прерада пшелиоих прпизвпда; 
2. набавку специјализпване ппреме за прераду пшелиоих прпизвпда: електришна 

центрифуга, мануелна центрифуга, стресаш пшела, електришни птклапаш саћа, када за 
птклапаое саћа, стп за птклапаое саћа, сталак за птклапаое саћа, електришна пумпа за 
претакаое меда, пнеуматска пунилица за мед, рушна дпзерица за мед, мещалица за 
кристализирани мед, аутпматски стп за пакпваое меда, сакупљаш пплена (уграђен у 
ппдоашу), канта за мед (инпкса и пластишне масе-ПП или ПЕТ), цистерна за шуваое 
меда, тппипник впска са преспм, тппипник впска за целе рампве, електришни 
декристализатпр меда, дупликатпр-хпмпгенизатпр са мещалицпм и редуктпрпм, 
матишне рещетке, пшеларска вага (150кг), линија за пуоеое и пакпваое меда, линија за 
прпизвпдоу пшелиое хране/ппгаша, млин шекићар за млевеое щећера, пшеларска СМС 
вага, мптпрни издуваш за пшеле, сущара за ппл и друга ненаведена припадајућа ппрема; 

3. набавка пшелиоих друщтава, 
4. набавке кпщница. 

 
 

4. Висина ппдстицајних средстава 
 

За реализацију Кпнкурса за дпделу ппдстицајних средстава за суфинансираое малих 
прерађивашких капацитета у АП Впјвпдини у 2014. гпдини предвиђен је укупан изнпс дo 46.277.915,00 
динара. 

Ппдстицајна средства за ппдрщку инвестиција пп пвпм Кпнкурсу утврђују се у изнпсу дп 50% пд 
плаћенпг изнпса цене реализпване инвестиције, умаоенпг за изнпс средстава на име ппреза на дпдату 
вреднпст. 

Укупан изнпс ппдстицајних средстава за ппдрщку инвестиција пп спрпведенпм Кпнкурсу не мпже 
бити већи пд 5.500.000,00 динара. 

Кприсник ппдстицајних средстава мпже ппднети самп једну пријаву пп једнпј ташки кпнкурса, псим 
кпд ташака I, II и V, где мпже кпнкурисати за две намене пп једнпј ташки. Максималан изнпс ппдстицајних 
средстава изнпси: 

 за адаптацију пбјеката у кпјима се врщи прерада впћа и ппврћа, грпжђа и пшелиоих 
прпизвпда дп 1.000.000,00 динара, 

 за набавку ппреме за хладоаше и прераду впћа и ппврћа дп 4.500.000,00 динара, 

 за набавку ппреме за прераду грпжђа дп 1.500.000,00 динара, 

 за набавку ппреме за прераду уљаних култура дп 1.000.000,00 динара, 

 за набавку механизације за жетву и ппреме за прераду лекпвитпг, зашинскпг и арпматишнпг биља 
дп 800.000,00 динара, 



 за набавку ппреме за прераду пшелиоих прпизвпда, пшелиоих друщтава и кпщница дп 
800.000,00 динара. 

 
 

5. Ппшти услпви за дпбијаое ппдстицајних средстава 
 

 за физишкп лице: да је регистрпванп ппљппривреднп газдинствп уписанп у Регистар 
ппљппривредних гадинства и налази се у активнпм статусу; 

 за земљпраднишку задругу: да је регистрпванп ппљппривреднп газдинствп уписанп у Регистар 
ппљппривредних гадинства и налази се у активнпм статусу, да је регистрпвана кпд Агенције за 
привредне регистре и бави се делатнпщћу за кпју кпнкурище и има најмаое десет задругара - 
шланпва земљпраднишке задруге кпји су уписани у Регистар у складу са Правилникпм и налазе се 
у активнпм статусу; 

 за предузетника: да је регистрпванп ппљппривреднп газдинствп уписанп у Регистар 
ппљппривредних гадинства и налази се у активнпм статусу, је регистрпван кпд Агенције за 
привредне регистре и налази се у активнпм статусу, и бави се делатнпщћу за кпју кпнкурище; 

 измирене ппреске пбавезе, прпписане закпнпм, за 2013. гпдину; 

 да има дпказ п власнищтву пбјеката, пднпснп укпликп није власник пбјеката, мпра имати угпвпр 
п закупу истих кпји пбухвата перипд пд минималнп 10 гпдина пд мпмента ппднпщеоа захтева за 
кприщћеое бесппвратних средстава; 

 да нема неизмирених пбавеза према Ппкрајинскпм секретаријату за ппљппривреду, 
впдппривреду и щумарствп, пп пснпву раније пптписаних угпвпра; 

 да не кпнкурище за намену за кпју је дпбип ппдстицајна средства у претхпднпј гпдини кпд 
Ппкрајинскпг секретаријата за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп; 

 није кпристип ппдстицајна средства пд Министарства ппљппривреде, щумарства и 
впдппривреде у 2012. и 2013. гпдини за исте намене. 

 
 
6. Ппсебни услпви за дпбијаое ппдстицајних средстава 
 

Физишкп лице – нпсилац ппљппривреднпг газдинства, пстварује правп на кприщћеое ппдстицајних 
средстава за адаптацију пбјеката и набавку нпве ппреме за прераду впћа и ппврћа, грпжђа, уљаних култура, 
лекпвитпг, зашинскпг, арпматишнпг биља и пшелиоих прпизвпда акп:  

1. има заснпвану прпизвпдоу на минимум 0,5 ha впћа, ппврћа, винпве лпзе или уљарица, 
пднпснп 0,2ha у защтићенпм прпстпру на сппственпм ппљппривреднпм газдинству, у 
слушају инвестиције кпја се пднпси на прераду впћа, ппврћа, грпжђа или уљаних 
култура;  

2. има минимум 0,2 ha засада лекпвитпг, зашинскпг и арпматишнпг биља, у слушају 
инвестиције кпја се пднпси на прераду пвпг биља; 

3. има минимум 10 кпщница, у слушају инвестиције кпја се пднпси на прераду и прпдају 
пшелиоих прпизвпда. 

 
Земљпраднишка задруга и предузетник кпји пстваре ппдстицајна средства за намене из ташке 3. 

Кпнкурса, у висини пд 2.000.000,00 динара и вище, имају пбавезу да дп 5. нпвембра 2014. гпдине приме у 
стални радни пднпс најмаое једнп лице. 

 
 

7. Пптребна дпкументација 
1. Читкп пппуоен пбразац пријаве са пбавезним пптписпм, а за правна лица и пешатпм 

ппднпсипца, 
2. Оригинал 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), 

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

4. За предузетнике и земљпраднишке задруге: пверен Извпд из регистра Агенције за 
привредне регистре, 

5. За предузетнике и земљпраднишке задруге: фптпкппија ПИБ пбрасца,  



6. Извпд из катастра неппкретнпсти са ппдацима п власнищтву (не старији пд 30 дана), 
кпји гласи на физишкп лице – нпсипца ппљппривреднпг газдинства (ппднпсилац 
захтева), кап дпказ п власнищтву над пбјектпм где се спрпвпди инвестиција. Укпликп се 
пбјекат налази у закупу, ппред Извпда из катастра неппкретнпсти, треба дпставити 
пверен угпвпр п закупу пбјекта на најмаое 10 гпдина, 

7. За адаптацију предмер и предрашун радпва, а за набавку ппреме предрашун трпщкпва, 
8. Извещтај Кредитнпг бирпа, 
9. Увереое ппреске управе п измиреним ппреским пбавезама и других јавних дажбина за 

2013. гпдину, 
10. Пптврду o измиреним накнадама за пдвпдоаваое/навпдоаваое. 

 
8. Ппступак пдлучиваоа п дпдели средстава 
 

 Разматраое приспелих пријава врщиће кпмисија кпју пбразује ппкрајински секретар за 
ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп, 

 Ппдстицајна средства исплаћују се накпн реализације инвестиције и изврщене кпнтрпле пд 
стране Ппкрајинскпг секретаријата за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп, 

 Ппдстицајна средства за ппдрщку инвестиција пп пвпм кпнкурсу дпдељују се бесппвратнп, 

 Ппдстицајна средства ће се дпдељивати пп пристиглим пријавама дп утрпщка средстава 
предвиђених за пве намене, 

 Рпк за реализацију инвестиције је дп 5. нпвембра 2014. гпдине, 

 Критеријуми, систем бпдпваоа и друга питаоа пд знашаја зе реализацију Кпнкурса регулисана 
су Правилникпм за дпделу ппдстицајних средстава за суфинансираое малих прерађивашких 
капацитета у АП Впјвпдини у 2014. гпдини. 

 
 
9. Ппсебне наппмене 

  
Кприсник средстава је у пбавези да приликпм пптписиваоа Угпвпра са Ппкрајинским секретаријатпм 

за ппљппривреду, впдппривреду и ъумарствп п кприщћеоу средстава дпстави меницу са менишнпм 
изјавпм, а за правнп лице регистрпвану меницу са менишнпм изјавпм.  

 
  

10. Начин ппднoшеоа пријаве  
  

Кпнкурс је птвпрен закљушнп са 6.10.2014.гпдине.  
Пријаве са пптребнпм дпкументацијпм дпставити ПОШТОМ НА АДРЕСУ:  
Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и шумарствп  
Булевар Михајла Пупина 16  
21000 Нпви Сад  
са назнакoм „ЗА ДПДЕЛУ ППДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА  СУФИНАНСИРАОЕ МАЛИХ ПРЕРАЂИВАЧКИХ 
КАПАЦИТЕТА У АП ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ“ 
или лишнп на писарници ппкрајинских пргана управе у згради Владе АПВ, свакпг раднпг дана пд 9 дп 14 
шаспва.  
Дпдатне инфпрмације путем телефпна 021/487-4379.  
Текст кпнкурса и пбразац пријаве мпжете преузети са www.psp.vojvodina.gov.rs. 

 
Конкурсна документација се не враћа. 
 


