
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину 
(„Службени лист АПВ“ бр. 39/12), и Програма мера за спровођење пољопривредне 
политике за развој села на територији АП Војводине у 2013. години („Службени лист 
АПВ“ бр. 3/13), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
расписује 

 
 

К О Н К У Р С  
ЗА ПОДРШКУ АКТИВНОСТИМА УСМЕРЕНИМ НА СТВАРАЊЕ 

ПРОИЗВОДА СА ВЕЋОМ ДОДАТОМ ВРЕДНОШЋУ У АП ВОЈВОДИНИ  
У 2013. ГОДИНИ 

 
 

1. Предмет конкурса 
 

Предмет конкурса је реализација дела тачке IV Програма мера за спровођење 
пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2013. години. 

Подстицајним средствима ће се суфинансирати реконструкција, доградња, 
адаптација објеката у којима се врши прерада млека, меса, воћа и поврћа, адаптација 
објеката у којима се врши прерада меда и набавка опреме за прераду млека, меса, воћа 
и поврћа, уљаних култура, лековитог, зачинског, ароматичног биља и пчелињих 
производа. 

 
 

2. Корисници подстицајних средстава 
 
Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници регистровани на 

територији АП Војводине: 
1. Физичко лице – носилац и чланови регистрованих пољопривредних 

газдинстава, 
2. Земљорадничка задруга, 
3. Предузетник – физичко лице уписано у Регистар привредних субјеката. 
 
Место реализације одобрене инвестиције је на подручју АП Војводине. 

 
 

3. Намена подстицајних средстава 
 
Подстицајна средства ће се користити за суфинансирање: 
 

I. Реконструкције, доградње, адаптације објеката за 
     прераду млека и набавке опреме за прераду млека: 

1. реконструкцију, доградњу и адаптацију објеката за прераду млека, у 
складу са важећим прописом; 

2. набавку опреме за модернизацију постојећих прерађивачких 
постројења и развој нових производних линија за проширење 
асортимана производа: Опрема за пријем млека (лактофриз, 
капацитета до 1.000 l, пумпа за млеко, филтер за млеко, сабирна 
цистерна капацитета до 1.000 l, лактодензиметар, радни сто); Опрема 
за ферментацију и паковање (дупликатор за јогурт капацитета до 
1.000 l, дупликатор за кисело млеко капацитета до 500 l, дупликатор 
за павлаку капацитета до 500 l, завојна пумпа за транспорт јогурта или 
киселог млека); Опрема за сирану (сирарска када капацитета до 1.000 
l, пумпа за сурутку, предпреса за сир, преса за сир, сирарски сто, 
калупи за сир, базени за солење, регали за солење, радни сто, алати 
за обраду сирног груша, компресор, филтер за воду, електронски 
терморегулатор); Расхладни уређаји за чување готових производа 
(коморе или хладњаци); Опремање коморе за зрење сира (агрегат, 



испаривач, термостат, хигрометар), ручни прибор, линије за пуњење, 
линије за паковање и друга ненаведена припадајућа опрема. 

3. набавку лабораторијске опреме за унапређење контроле квалитета и 
хигијене производа. 

 
II. Реконструкције, доградње, адаптације објеката 

     за прераду меса и набавке опреме за прераду меса: 
1. реконструкцију, доградњу и адаптацију објеката за прераду меса, у 

складу са важећим прописом: просторије за пријем меса, просторије 
за прераду меса, просторије за саламурење, коморе за сушење и 
димљење меса, коморе за чување меса, коморе за смрзнуто месо; 

2. набавку нових линија, опреме и машина, за традиционалну 
производњу прерађевина од меса: стерилизатор, стона вага, постоље 
за вагу, вук, кутер, мешалица за надев 100 л, пунилица 30 л, казан за 
топљење масти са мешалицом 200 л, посуда за таложење масти са 
ситом 200 л, радни сто, ручна пила, посуда за саламурење, линије за 
пуњење, машине за увезивање кобасица и друга ненаведена 
припадајућа опрема. 

 
III. Реконструкције, доградње, адаптације објеката за прераду 

      воћа и поврћа и набавке опреме за прераду воћа и поврћа: 
1. реконструкцију, доградњу и адаптацију објеката за прераду воћа и 

поврћа, у складу са важећим прописом; 
2. набавку опреме за хладњачe (изолациони зидни и кровни панели, 

хидрауличне рампе са вратима на пријему робе, расхладни системи за 
коморе, простори за пријем и сортирање робе, опрема за подешавање 
и одржавање контролисане атмосфере, електроопрема и инсталације, 
расвета, контролни системи у хладњачи, опрема за сортирање, опрема 
за паковање, средства унутрашњег транспорта); 

3. набавку опреме за топлу и хладну прераду воћа и поврћа: машине за 
прање, транспортери и елеватори, машине за резање, бланшери, 
калибратори, пумпе, столови, вибрациони сепаратори, пасирке, 
судови, тунели за брзо замрзавање, опрема за сортирање, опрема за 
паковање производа, сушаре за воће и поврће капацитета до 1.000 t 
са погоном на електричну енергију, течни, природни гас или 
обновљиве изворе енергије и друга ненаведена припадајућа опрема. 

 
IV. Набавке опреме за прераду уљаних култура 

     (соја, уљана тиква, сунцокрет): 
1. набавку машина и опреме за модернизацију постојећих прерађивачких 

постројења и развој нових производних линија за проширење 
асортимана производа од уљаних култура: пресе за хладно цеђење 
уља, филтери, линије за пуњење и друга ненаведена припадајућа 
опрема.  

 
V. Набавке опреме за прераду лековитог, 

     зачинског и ароматичног биља: 
1. Набавку нове механизације за жетву лековитог, зачинског и 

ароматичног биља – берача и косилица; 
2. Набавку нове опреме за чување, прераду и паковање лековитог, 

зачинског и ароматичног биља: мини сушаре капацитета до 1.000 t са 
погоном на електричну енергију, течни, природни гас или обновљиве 
изворе енергије, ваздушни и вибрациони сепаратори, машине за 
одвајање стабљике од цвета, машине за одвајање листа од стабљике, 
машина за уситњавање биља, транспортери, линије за паковање и 
друга ненаведена припадајућа опрема. 

 
 



VI. Адаптацију објеката за прераду пчелињих производа 
     и набавке опреме за прераду пчелињих производа: 

1. адаптацију објеката у којима се врши прерада меда, у складу са 
важећим прописом; 

2. набавку специјализоване опреме за прераду меда: електрична 
центрифуга, мануелна центрифуга, стресач пчела, електрични 
отклапач саћа, када за отклапање саћа, сто за отклапање саћа, сталак 
за отклапање саћа, електрична пумпа за претакање меда, пнеуматска 
пунилица за мед, ручна дозерица за мед, мешалица за кристализирани 
мед, аутоматски сто за паковање меда, сакупљач полена (уграђен у 
подњачу), канта за мед (инокса и пластичне масе-ПП или ПЕТ), 
цистерна за чување меда, топионик воска са пресом, топионик воска 
за целе рамове, електрични декристализатор меда, дупликатор-
хомогенизатор са мешалицом и редуктором, матичне решетке, 
пчеларска вага (150кг), линија за пуњење и паковање меда, линија за 
производњу пчелиње хране/погача, млин чекићар за млевење шећера, 
пчеларска СМС вага, моторни издувач за пчеле, сушара за пол и друга 
ненаведена припадајућа опрема. 

 
 

4. Висина подстицајних средстава 
 
За реализацију Конкурса за подршку активностима усмереним на стварање 

производа са већом додатом вредношћу у АП Војводини у 2013. години предвиђен је 
укупан износ од 120.000.000,00 динара. 

Средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу утврђују се у износу до 
50% од плаћеног износа цене реализоване инвестиције, умањеног за износ средстава 
на име пореза на додату вредност. 

Износ средстава за подршку инвестиција по спроведеном Конкурсу не може 
бити већи од 8.000.000,00 динара. 

Корисник подстицајних средстава може поднети само једну пријаву по једној 
тачки конкурса, осим код тачака I, II, III и VI, где може поднети две пријаве по једној 
тачки, с тим да се једна пријава односи на реконструкцију, доградњу или адаптацију 
објеката, а друга на набавку опреме, и то: 

 за реконструкцију, доградњу и адаптацију објеката у којима се врши 
прерада млека, меса, воћа и поврћа и пчелињих производа до 
1.500.000,00 динара, 

 за набавку опреме за прераду млека до 3.000.000,00 динара, 
 за набавку опреме за прераду меса до 3.000.000,00 динара, 
 за набавку опреме за хладњаче и прераду воћа и поврћа до 8.000.000,00 

динара, 
 за набавку опреме за прераду уљаних култура (соја, уљана тиква, сунцокрет) 

до 3.000.000,00 динара, 
 за набавку механизације за жетву и опреме за прераду лековитог, зачинског и 

ароматичног биља до 3.000.000,00 динара, 
 за набавку опреме за прераду пчелињих производа до 3.000.000,00 динара. 

 
 

5. Општи услови за добијање подстицајних средстава 
 
 Физичко лице - носилац регистрованог пољопривредног газдинства и чланови 

регистрованих пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: физичко лице) има 
право на коришћење подстицајних средстава ако: 

1. је регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних гадинства до краја 2012. године и налази се у 
активном статусу; 

2. докаже да је измирио пореске обавезе, прописане законом, за 2012. 
годину; 



3. има мање од 65 година у тренутку подношења захтева; 
4. бизнис планом за све инвестиције везане за реконструкцију, доградњу, 

адаптацију и остале инвестиције, које су у вредности од 500.000,00 
РСД и више, докаже економску одрживост пољопривредног газдинства 
након реализације инвестиције; 

5. има пребивалиште у општини у којој се инвестиција спроводи или у 
суседној општини; 

6. има доказ о власништву објеката, као и да на датом објекту нема 
уписаног терета, односно уколико није власник објеката, мора имати 
уговор о закупу истих који обухвата период од минимално 10 година 
од момента подношења захтева за коришћење подстицаја; 

7. објекат на којем ће се вршити доградња има издату Локацијску 
дозволу у складу са законским прописима, односно доказ да је поднет 
Захтев за издавање локацијске дозволе и Информацију о локацији; 

8. нема неизмирених обавеза према Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу раније 
потписаних уговора; 

9. није реализовало инвестиције за намене из тачке 3. овог Конкурса на 
основу мера подстицаја Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде у 2011. и 2012. години; 

10. се против подносиоца захтева за остваривање подстицаја не води 
парнични односно кривични поступак по основу раније остварених 
подстицаја, субвенција и кредита. 

 
 

 Земљорадничка задруга има право на коришћење подстицајних средства ако: 
1. је регистрована код Агенције за привредне регистре и бави се 

делатношћу за коју конкурише;  
2. има најмање десет задругара - чланова земљорадничке задруге који су 

уписани у Регистар у складу са Правилником и налазе се у активном 
статусу; 

3. докаже да су измирене пореске обавезе за 2012. годину; 
4. бизнис планом за све инвестиције везане за реконструкцију и остале 

ивестиције, које су у вредности од 500.000,00 РСД и више, докаже 
економску одрживост подносиоца захтева након реализације 
инвестиције; 

5. има седиште у општини у којој се инвестиција спроводи или у суседној 
општини; 

6. има доказ о власништву објеката, као и да на датом објекту нема 
уписаног терета, односно уколико није власник објеката, мора имати 
уговор о закупу истих који обухвата период од минимално 10 година 
од момента подношења захтева за коришћење подстицаја; 

7. објекат на којем ће се вршити доградња има издату Локацијску 
дозволу у складу са законским прописима, односно доказ да је поднет 
Захтев за издавање локацијске дозволе и Информацију о локацији; 

8. нема неизмирених обавеза према Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу раније 
потписаних уговора; 

9. није реализовало инвестиције за намене из тачке 3. овог Конкурса на 
основу мера подстицаја Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде у 2011. и 2012. години; 

10. се против подносиоца захтева за остваривање подстицаја не води 
парнични односно кривични поступак по основу раније остварених 
подстицаја, субвенција и кредита. 

 
 
 
 



 
 Предузетник има право на коришћење подстицајних средстава ако: 

1. је регистрован код Агенције за привредне регистре пре 2012. године и 
налази се у активном статусу, и бави се делатношћу за коју 
конкурише;  

2. докаже да је измирио пореске обавезе за 2012. годину; 
3. бизнис планом за све инвестиције везане за реконструкцију и остале 

ивестиције, које су у вредности од 500.000,00 РСД и више, докаже 
економску одрживост подносиоца захтева након реализације 
инвестиције; 

4. има седиште у општини у којој се инвестиција спроводи или у суседној 
општини; 

5. има доказ о власништву објеката, као и да на датом објекту нема 
уписаног терета, односно уколико није власник објеката, мора имати 
уговор о закупу истих који обухвата период од минимално 10 година 
од момента подношења захтева за коришћење подстицаја; 

6. објекат на којем ће се вршити доградња има издату Локацијску 
дозволу у складу са законским прописима, односно доказ да је поднет 
Захтев за издавање локацијске дозволе и Информацију о локацији; 

7. нема неизмирених обавеза према Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу раније 
потписаних уговора; 

8. није реализовало инвестиције за намене из тачке 3. овог Конкурса на 
основу мера подстицаја Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде у 2011. и 2012. години; 

9. се против подносиоца захтева за остваривање подстицаја не води 
парнични односно кривични поступак по основу раније остварених 
подстицаја, субвенција и кредита. 

 
 
6. Посебни услови за добијање подстицајних средстава 
 
Физичко лице – носилац пољопривредног газдинства, остварују право на 

коришћење подстицајних средстава за реконструкцију, доградњу, адаптацију објеката и 
набавку нове опреме за прераду млека, меса, воћа и поврћа, уљаних култура, 
лековитог, зачинског, ароматичног биља и пчелињих производа ако:  

1. има минимум 4 уматичене млечне краве, 20 оваца или коза за 
производњу млека, у случају инвестиције која се односи на прераду 
млека;  

2. има у тову минимум 10 свиња или 5 јунади, у случају инвестиције која 
се односи на прераду меса, 

3. има засновану производњу на минимум 0,5 ha воћа, поврћа или уљане 
тикве, односно 0,2ha у заштићеном простору на сопственом 
пољопривредном газдинству, у случају инвестиције која се односи на 
прераду воћа, поврћа или уљаних култура;  

4. има минимум 0,2 ha засада лековитог, зачинског и ароматичног биља, 
у случају инвестиције која се односи на прераду овог биља. 

5. има минимум 10 кошница, у случају инвестиције која се односи на 
прераду и продају пчелињих производа. 

 
У случају да корисници подстицајних средстава из тачке 2. Конкурса немају 

довољне количине примарних пољопривредних производа из сопствене производње, 
право на коришћење подстицајних средстава могу остварити ако имају закључене 
уговоре са другим произвођачима тих примарних пољопривредних производа. 

Земљорадничка задруга и предузетник који остваре подстицајна средства за 
намене из тачке 3. Конкурса, у висини од 2.000.000,00 динара и више, имају обавезу да 
до 31. октобра 2013. године приме у стални радни однос најмање једно лице. 

 



 
7. Поступак одлучивања о додели средстава 
 

 Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује покрајински 
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 

 Подстицајна средства исплаћују се након реализације инвестиције и 
извршене контроле од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, 

 Подстицајна средства ће се додељивати по пристиглим пријавама до износа 
средстава предвиђених за ове намене, 

 Подстицајна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу додељују се 
бесповратно, 

 Рок за реализацију инвестиције је до 30. новембра 2013. године, 
 Критеријуми, систем бодовања и друга питања од значаја зе реализацију 

Конкурса регулисана су Правилником о додели средстава из Програма мера 
за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП 
Војводине у 2013. години. 

 
 

8. Поступак подношења пријаве и конкурсне документације 
 

Конкурс је отворен од 10. марта до 30. септембра 2013. године. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. 

Пријаву на конкурс са траженом документацијом достављати ИСКЉУЧИВО 
ПОШТОМ НА АДРЕСУ: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду,  
водопривреду и шумарство  
21000 Нови Сад 
Булевар Михајла Пупина број 16 
са назнаком:  
„КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ АКТИВНОСТИМА УСМЕРЕНИМ НА СТВАРАЊЕ 
ПРОИЗВОДА СА ВЕЋОМ ДОДАТОМ ВРЕДНОШЋУ У АП ВОЈВОДИНИ У 2013. 
ГОДИНИ“ 

 
Све додатне информације можете добити путем телефона број: 021/487-4379. 
Текст конкурса и образац пријаве може се преузети на веб сајту Покрајинског 

секретаријата за пољоривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине: 
www.psp.vojvodina.gov.rs. 

 
Конкурсна документација се не враћа. Све пријаве које су поднете до 

10.05.3013. године разматраће се и одлучивати о њима под условима 
утврђеним овим изменама и допунама конкурса. 

 


