+На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014.
годину („Службени лист АПВ“ бр. 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс), и Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП
Војводине у 2014. години („Службени лист АПВ“ бр. 14/14 и 25/14), Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА И УВОЂЕЊA ЕУ
СТАНДАРДА У ОБЈЕКТЕ У КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА
МЕСА И МЛЕКА У 2014. ГОДИНИ
Предмет конкурса и намена средстава:
1. адаптацијa објеката за прераду млека и меса;
2. набавке нове опреме за модернизацију постојећих прерађивачких
постројења и развој нових производних линија за проширење
асортимана производа од млека,
3. набавке нових линија, опреме и машина, у циљу модернизације
капацитета у погледу хигијене и квалитета меса и производа од меса.

Корисници подстицајних средстава
Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници са
територије АП Војводине:
1. Физичко лице – носилац или чланови регистрованог пољопривредног
газдинстава,
2. Земљорадничка задруга - регистровано пољопривредно газдинство,
3. Предузетник – физичко лице уписано у Агенцију за привредне регистре
и регистровано пољопривредно газдинство.

Висина подстицајних средстава
За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ дo 40.000.000,00 динара.
Подстицајна средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу утврђују се у
износу до 70% од укупне вредности инвестиције, умањеног за износ средстава
на име пореза на додату вредност инвестиције.
Општи услови за добијање подстицајних средстава





за физичко лице: да је регистровано пољопривредно газдинство уписано у
Регистар пољопривредних гадинства и налази се у активном статусу;
за земљорадничку задругу: да је регистровано пољопривредно газдинство
уписано у Регистар пољопривредних гадинства и налази се у активном
статусу, да је регистровано код Агенције за привредне регистре и бави се
делатношћу за коју конкурише и има најмање десет задругара - чланова
земљорадничке задруге који су уписани у Регистар у складу са Правилником и
налазе се у активном статусу;
за предузетника: да је регистровано пољопривредно газдинство уписано у
Регистар пољопривредних гадинства и налази се у активном статусу, да је
регистрован код Агенције за привредне регистре и налази се у активном
статусу и бави се делатношћу за коју конкурише;









измирене пореске обавезе, прописане законом, за 2013. годину;
да има доказ о власништву објеката, односно уколико није власник објеката,
мора имати уговор о закупу истих који обухвата период од минимално 5
година од момента подношења захтева за коришћење бесповратних
средстава;
да нема неизмирених обавеза према Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу раније потписаних
уговора;
да није користио подстицајна средства код Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2013. години за исте намене;
није користио подстицајна средства од Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде у 2013. години за исте намене;
Препорука од високообразовне или научно-истраживачке установе из
области пољопривреде са подручја АП Војводине, а чији је оснивач Република
Србија, односно Аутономна Покрајина Војводина о основаности улагања
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;

Посебни услови за добијање подстицајних средстава
Корисници, остварују право на коришћење подстицајних средстава за
адаптацију објеката и набавку нове опреме за прераду млека и меса ако:
- За прераду млека : поседује објекат или уговор о закупу истог који
обухвата период од минимално 5 година од момента подношења
захтева за коришћење бесповратних средстава у којем се може
адаптирати просторија за млекару у домаћинству и поседује одређен
број музних грла(10 музних крава или 30 оваца или 30 коза)
- За прераду меса : поседује објекат или уговор о закупу истог који
обухвата период од минимално 5 година од момента подношења захтева
за коришћење бесповратних средстава у којем се може адаптирати
просторија за прераду меса
Потребна документација
1. Читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом, а за правна
лица и печатом подносиоца;
2. Оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава за 2014.
годину, које издаје Управа за трезор -прва страна извода РПГ са
основним подацима (и страница извода са подацима о сточном фонду
за прераду млека );
3. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца
РПГ или овлашћеног лица у правном лицу;
4. За предузетнике и земљорадничке задруге: оверен Извод из регистра
Агенције за привредне регистре;
5. За предузетнике и земљорадничке задруге: фотокопија ПИБ обрасца и
картон депонованих потписа;
6. Бизнис план ( пословна идеја );
7. Препорука од високообразовне или научно-истраживачке установе из
области пољопривреде са подручја АП Војводине, а чији је оснивач
Република Србија, односно Аутономна Покрајина Војводина;
8. Извод из катастра непокретности са подацима о власништву (не старији
од 30 дана), који гласи на носиоца пољопривредног газдинства
(подносилац захтева) или оверен уговор о закупу објекта на најмање 5
година;
9. Извештај Кредитног бироа;
10. Уверење пореске управе о измиреним пореским обавезама и других
јавних дажбина за 2013. Годину;

Поступак одлучивања о додели средстава
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Корисник средстава се обавезује да ће на име гаранције уредног извршавања
својих уговорених обавеза уписати заложно право-хипотеку првог реда у
корист Даваоца средстава на објекте или пољопривредно земљиште, на износ
додељених средстава увећан за 50%. Права и обавезе између Секретаријата
и корисника средстава регулисаће се уговором.
Подстицајана средства се исплаћују након стављања хипотеке.
Подстицајна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу додељују се
бесповратно.
Подстицајна средства ће се додељивати по пристиглим пријавама до утрошка
средстава предвиђених за ове намене.
Критеријуми, систем бодовања и друга питања од значаја зе реализацију
Конкурса регулисана су Правилником о додели средстава из Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на
територији АП Војводине у 2014. години.
Посебне напомене
Регистрованим пољопривредним газдинствима ће бити пружена подршка у
одабиру производа који ће се производити, технологије производње, пројектовања и
израде идејних решења за адаптацију простора и куповину потребне нове опреме ради
усклађивања са стандардима ЕУ у области производње и прераде меса и млека.
Предност код одабира корисника ће имати они који имају намеру да прошире
свој асортиман и да се њихови производи брендирају.
Корисник средстава је у обавези да приликом потписивања Уговора са
Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и щумарство о
коришћењу средстава достави меницу са меничном изјавом, а за правно лице
регистровану меницу са меничном изјавом.
Начин поднoшења пријаве
Конкурс је отворен закључно са 14.11.2014.године.
Пријаве са потребном документацијом доставити ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Булевар Михајла Пупина 16
21000 НовиСад
Са назнакoм: „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ
СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ“
или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе,
сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Додатне информације путем телефона 021/487-4432 и 021/487-4414
Текст конкурса и образац пријаве можете преузети са www.psp.vojvodina.gov.rs.
Конкурсна документација се не враћа.

