На основу чл. 10. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину
(„Службени лист АПВ”, брoj 54/15), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016. години
(„Службени лист АПВ”, број 54/15), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

1.

ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградних мрежа у
Аутономној покрајини Војводини у 2016. години.
Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената
система за противградну заштиту са наслоном/без наслона (Табеле а и б Правилника).

2.

ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Укупан износ средстава који се додељује по овом конкурсу износи 270.000.000,00 динара.
Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне
вредности инвестиције.
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Максимални износ средстава по једној пријави не може прећи 8.000.000,00 динара.
Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:
A. Набавку елемената система за противградну заштиту с наслоном за воћарску производњу на
површини од 0,5 до 10 хектара. Максимални износ средстава не може бити већи од 60%
вредности инвестиције; највиши износ може бити 8.000.000,00 динара односно до 800.000,00
динара по хектару.
Б. Набавку елемената система за противградну заштиту (без наслона‒стубова) за воћарску
производњу на површини од 0,5 до 10 хектара. Максимални износ средстава не може бити
већи од 60% вредности инвестиције; највиши износ може бити 4.900.000,00 динара односно
до 490.000,00 динара по хектару.
Корисник средстава може поднети само једну пријаву и само за једну тачку конкурса.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање средстава, неће се признавати
инвестиције реализоване пре 1. јануара 2016. године и опрема купљена пре тог датума.

3.

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Право на коришћење бесповратних средстава имају:

Физичка лица – носилац регистрованог пољопривредног газдинства с територије АП
Војводине;

Правна лица – регистрована пољопривредна газдинства с територије АП Војводине.
Место реализације инвестиције јесте територија АП Војводине.

4.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1.
2.
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4.
5.
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9.
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12.

5.

за физичко лице: да је регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар
пољопривредних газдинства и да се налази у активном статусу;
за земљорадничку задругу: да је регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар
пољопривредних газдинства и да се налази у активном статусу, да је регистровано у Агенцији
за привредне регистре, да се бави делатношћу за коју конкурише и да има најмање пет
задругара ‐ чланова земљорадничке задруге који су уписани ‒ у складу с Правилником ‒ у
Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу;
за правна лица: да је регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар
пољопривредних гадинства и да се налази у активном статусу, да је регистровано у Агенцији
за привредне регистре и да се бави делатношћу за коју конкурише, као и да се налази у
активном статусу;
за правна лица: да није покренут поступак стечаја и ликвидације и да није било више од 30
дана у блокади у периоду од годину дана пре подношења пријаве на конкурс;
зa ФИЗИЧКА ЛИЦА: да је корисник регулисао обавезе по решењима о накнадама за
одводњавање/наводњавање, закључно са 31.12.2015. године (потврда о плаћеној накнади
коју је издао надлежни орган‐пореске управе);
подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу државног
пољопривредног земљишта;
подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Секретаријату по
основу раније потписаних уговора;
катастарске парцелe корисника на којима су подигнути производни засади (или на којима се
подиже противградна мрежа) морају бити у њиховом власништву или да на њима имају право
закупа, односно коришћења на основу закљученог уговора са закуподавцем физичким лицем
или министарством надлежним за послове пољопривреде, с роком важења од најмање
петнаест (15) година, с тим да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет (5) година;
корисник средстава мора бити с територије АП Војводине и место реализације инвестиције
мора бити на територији АП Војводине.
приликом конкурисања, неће се прихватати збирна профактура/рачун набавке опреме. (ако
корисник увози опрему за 20 или 30 хектара за противградне мреже).Профактура/рачун са
којом конкурише за средства мора бити дефинисана на тачно 10 хектара (или мање).
подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица;
претежна делатност добављача опреме регистрована у Агенцији за привредне регистре мора
бити производња опреме која је предмет пријаве и трговина њом.

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 30.09.2016. године

6.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За физичка и правна лица:
1.
2.
3.

4.
5.

Читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом, а за правна лица ‒ и с печатом
подносиоца;
Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ или овлашћеног
лица у правном лицу;
Оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава из 2016. годину, који издаје
Управа за трезор (прва страна извода ‒ са основним подацима и друга страна извода ‒ с
подацима о површинама и производњи);
Извод из катастра непокретности с подацима о власништву за све катастарске парцеле које
су предмет пријаве, не старији од 30 дана;
Оверена фотокопија уговора са закуподавцем физичким лицем или министарством
надлежним за послове пољопривреде о закупу пољопривредног земљишта на коме је

подигнут засад под воћем, са роком важења од најмање петнаест (15) година, с тим да је до
истека уговора о закупу преостало најмање пет (5) година (ако је земљиште на коме се
поставља опрема која је предмет овог конкурса узето у закуп);
6. Оригинал предрачуна/рачуна, са спецификацијом опреме, с роком важења од 120 дана, са
износом исказаном у динарима, не старији од 01.01.2016. године и потврда (извод) банке о
уплати. Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике опреме (Прилог 1;
подаци исказани у пријави морају бити исти као и у предрачуну, односно рачуну);
7. Фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима
(гаранција пет година);
8. Царинска декларација за опрему из увоза. Уколико се опрема набавља из иностранства,
подносилац пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски језик.
Документацију мора превести овлашћени судски тумач;
9. ЗА ПРАВНА ЛИЦА ‒ доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда
коју издаје ЈВП „Вода Војводине”, или ОВЕРЕНА фотокопија и доказ (ИЗВОД) о уплати,
закључно са 31.12.2015. године;
10. Доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног пољопривредног земљишта
(потврда надлежног органа, или фотокопија уговора с Министарством пољопривреде и
заштите животне средине и доказ о уплати);
11. Изјава подносиоца пријаве да не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену
по неком другом основу.
Додатна обавезна документација за правна лица:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7.

извод из Агенције за привредне регистре (не старији од 90 дана);
фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
отворен посебан наменски подрачун у Управи за трезор;
потврду Пореске управе да је подносилац захтева регулисао пореске и друге јавне дажбине
за 2015. годину;
биланс стања и успеха за 2015. годину;
потврда пословне банке о броју дана у блокади у периоду од годину дана пре подношења
пријаве на конкурс;
потврда Агенције за привредне регистре да над правним лицем није покренут поступак
стечаја или ликвидације;
за земљорадничке задруге ‒ извод из Регистра пољопривредних газдинстава, који издаје
Управа за трезор (прва страна извода ‒ са основним подацима и друга страна ‒ с подацима
о површинама и производњом), за задругу и за најмање пет задругара;

ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ








Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство решењем образује
комисију за разматрање пријава на конкурс за доделу бесповратних средстава за
суфинансирање набавке система за заштиту од временских непогода у воћарскоj
производњи.
Комисија има обавезу да ‒ најмање једном месечно ‒ разматра пријаве и да о томе
сачини записник, на основу критеријума утврђених Правилником о додели средстава за
набавку система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине за 2016.
годину.
Одлуке о додели бесповратних средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, на основу записника комисије.
За обе тачке овог конкурса, по пријему документације, а пре потписивања уговора, на
терен излази лице које овласти Секретаријат, како би се извршила НУЛТА контрола
радова.
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију и
да овлашћено лице Секретаријата изврши контролу реализације предмета уговора,



8.

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА












10.

посебно у случају рачуна и предрачуна које је издао добављач опреме, а који нису у
систему ПДВ‐а, као и рачуна који су знатно изнад тржишне вредности.
Подносиоци непотпуних пријава биће позвани да допуне документацију у року од седам
дана од дана пријема позива. Пријаве које су допуњене биће разматране тек након
достављања допуне документације.
Конкурсна документација се не враћа.

Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу додељују се бесповратно;
Бесповратна средства ће се додељивати по пристиглим пријавама, све до утрошка
средстава опредељених овим конкурсом.
Приликом потписивања Уговора са Секретаријатом о коришћењу средстава, подносилац
пријаве – физичко лице ‒ у обавези је да достави меницу с меничном изјавом, а правно
лице ‒ регистровану меницу с меничном изјавом, као средство обезбеђења да опрема
неће бити отуђена у року од пет година;
Рок за реализацију инвестиције, на основу предрачуна, јесте најмање 120 дана (за уговоре
потписане до 15.07.2016. године), а за уговоре потписане после 15.07.2016. године ‒
најкасније до 15.11.2016. године.
Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након што
корисник средстава достави Секретаријату: Оригинал или оверену фотокопију рачуна, са
спецификацијом опреме, отпремницу, фискални рачун, потврду (ИЗВОД) банке о уплати
добављачу опреме, уплатницу оверену печатом од стране банке/поште, фотокопију
гарантног листа, као и након ЗАВРШНЕ контроле од стране Секретаријата.
Елементи конкурса који нису наведени, као што су поступак доношења одлуке,
критеријуми и остала питања у вези с конкурсом, прописани су Правилником.
Корисник средстава има обавезу да видљиво означи да је опрему ‒ која је предмет
инвестиције ‒ суфинансирао Секретаријат.
Средстава ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине, а по
извршеној завршној контроли инвестиције;

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА




11.

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


12.

Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла
Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнаком „КОНКУРС ЗА НАБАВКУ ЕЛЕМЕНАТА
СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ АП
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ” или лично ‒ на писарници покрајинских органа
управе, у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Конкурсна документација се подноси у једном примерку (ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНА
КОПИЈА).

Додатне информације можете добити путем телефона 021/456‐267, од 10 до 14
часова.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ


Текст конкурса, образац пријаве и Правилник о додели средстава за набавку
система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине за 2016.
годину могу се преузети са званичног сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs

