
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину 
(‘’Службени лист АПВ’’ број 53/14 и 54/14 - исправка) и Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Aутономне  Покрајине 
Војводине у 2015. години („ Службени лист АПВ“ број 54/14) Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и  шумарство, расписује

КОНК У РС
за доделу подстицајних средстава за изградњу складишних 

капацитета за чување пољопривредних производа – силоса на 
територији АП Војводине у 2015. години

1. ЦИЉ КОНКУРСА И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ конкурса је развој села и унапређење пољопривредне производње у Аутономној  

покрајини Војводини у 2015. години.
Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке нове 

опреме за изградњу нових објеката намењених складиштењу зрнастих пољопривредних 
култура – силоса од поцинкованог челичног лима :  минималне запремине од 150 тона 
до максималне запремине 400 тона. Суфинансира се максимално две ћелије силoса са 
следећом обавезном опремом:

1. машинско технолошком опремом за усипни кош;
2. машинско технолошком опремом силoса;
3. машинско технолошком опремом за пуњење и пражњење силоса. 

2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом Конкурсу  износи 

50.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу додељују се у висини до 

50% од укупне вредности   инвестиције без ПДВ-а.     
Максимални износ бесповратних средстава који се додељује за набавку нове опреме 

за изградњу нових објеката  намењених складиштењу зрнастих пољопривредних култура – 
силоса по једној пријави износи 2.500.000,00 динара.
3. КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Право на коришћење подстицајних средстава имају:
Физичка лица носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са територије АП 

Војводине. Место реализације инвестиције је територија АП Војводина.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРС

 ▸ Да је регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава и налази се у активном статусу;

 ▸ Да је подносилац пријаве регулисао обавезе по Решењима о накнадама за 
одводњавање/наводњавање закључено са 31.12.2014. године;

 ▸ Регулисане обавезе о закупу државног пољопривредног земљишта;
 ▸ Да нема неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу раније потписаних уговора од 
стране подносиоца захтева;

 ▸ Да су катастарске парцеле које су предмет инвестиције за коју се подноси пријава 
у власништву носиоца пољопривредног газдинства  или ако су у сувласништву 
достави сагласност сувласника земљишта да се предметна инвестиција – силос 
изгради на заједничком земљишту оверену од стране надлежног органа као и да на 
овим непокретностима нема уписаних других терета осим хипотеке уписане ради 
подизања кредита за куповину предметне инвестиције;

 ▸ Да је инвестиција реализована у периоду од 1. јануара до 01.11.2015. године, при 
чему се под реализацијом  инвестиције сматра извршење свих радњи везаних за 
набавку опреме ( закључење купопродајног уговора, издавање докумената који 
прате опрему, преузимање опреме, исплата цене у потпуности) као и стављање 
инвестиције у функцију у складу са наменом;

 ▸ Да добављач и подносилац пријаве не представљају повезана  лица у смислу закона 
којим се уређују јавне набавке;

 ▸ Да објекат користи наменски за складиштење власитите робе (зрнастих култура), 
да објекат не може отуђити, дати у закуп или примити на складиштење туђу робу ( 
зрнасте културе) у периоду од 5 година од дана завршетка инвестиције.  

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до утрошка  средстава опредељених за ову намену, а закључно са 

30.09.2015. године.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА  УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. Читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом подносиоца пријаве;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ 

подносиоца пријаве;
3. оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава за 2015. годину, који 

издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима,уколико је 
дошло до промене жиро-рачуна, промена мора бити пријављена Управи за трезор и 
друга страна извода cа подацима о површинама и производњи);

4. оригинални лист непокретности  не старији од 30 дана за земљиште на коме се 
поставља силос; 

5. грађевинска дозвола за градњу предметне инвестиције; 
6. оригинал рачун или оверена фотокопија са обавезном спецификацијом  и 

карактеристикама опреме издат у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2015. 
године, а који гласи на подносиоца пријаве; 

7. пријава се може поднети и са предрачуном и грађевинском дозволом  са обавезном 
спецификацијом и карактеристикама опреме, са роком важења од 120 дана, 

(коначан рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и 
добављачу опреме, односно извођачу радова); 

8. 8. отпремница за набављену предметну инвестицију за коју је, у складу са посебним 
прописима, утврђена обавеза издавања отпремница;

9. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод банке о извршеном 
плаћању или ако је готовинско плаћање оригинал готовински рачун са овереном 
фотокопијом фискалног рачуна;

10. доказ о регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање(потврда надлежног 
органа или фотокопија решења и доказ о уплати) закључно са 31.12.2014. године; 

11. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног пољопривредног 
земљишта (потврда надлежног органа или фотокопија уговора са Министарством 
пољопривреде и заштите животне средине и доказ о уплати); 

12. сагласност сувласника земљишта да се предметна инвестиција – силос изгради на 
заједничком земљишту оверена од стране надлежног органа;

13. Изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна 
подстицајна средства за исту намену;

14. гарантни лист за силос са машинско технолошком опремом за који је утврђена 
обавеза издавања гаранције од минимум 10 година ;

15. царинска декларација – само ако је подносилац захтева директно извршио увоз 
предметне инвестиције;

16. документ којим се доказује завршетак инвестиције односо документ под називом 
„окончана ситуација“ оверен од лиценцираног надзорног органа.

Документа која се достављају уз пријаву за коришћење подстицаја морају да гласе на 
подносиоца пријаве и прилажу се у оргиналу или овереној фотокопији.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави 
документа преведена на српски језик. Документа мора превести овлашћени судски тумач. 

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву.
7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Решењем образује 
Комисију за разматрање пријава на конкурс за доделу подстицајних средстава  за изградњу 
складишних капацитета за чување пољопривредних производа – силоса на територији АП 
Војводине у 2015. години

 ▸ Комисија има обавезу да најмање једном месечно разматра пријаве и о томе сачини 
записник на основу критеријума утврђених Правилником за доделу средстава за 
суфинансирање изградње складишних капацитета за чување пољопривредних 
производа – силоса на територији АП Војводине у 2015. години

 ▸ Одлуке о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство на основу записника комисије;

 ▸ Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну 
документацију и да овлашћено лице Секретаријата изврши контролу реализације 
предмета уговора;

 ▸ Плаћања путем компензације и цесије неће бити призната, као и промет између  
повезаних   лица;

 ▸ Критеријуми, систем бодовања и друга питања од значаја за реализацију Конкурса 
регулисана су Правилником  о додели подстицајних средстава за  изградњу 
складишних капацитета за чување пољопривредних производа – силоса на 
територији АП Војводине у 2015. години;

 ▸ Неблаговременe пријаве се неће узети у разматрање;
 ▸ Конкурсна документација се не враћа.

8. ВРЕМЕ ЗАКЉУЋЕЊА УГОВОРА
Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава.

9. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
 ▸ Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу додељују се бесповратно;
 ▸ Бесповратна средства ће се додељивати по пристиглим пријавама до утрошка 

средстава;
 ▸ Корисник средстава је у обавези да приликом потписивања Уговора са 

Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
о коришћењу средстава достави меницу са меничном изјавом, као средство 
обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од 5 година, осим за потрошна 
средства;

 ▸ Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна је 120 дана од дана 
потписивања уговора, односно најкасније до 01.11.2015. године.

 ▸ Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након 
што корисник бесповратних средстава достави Секретаријату: оригинал рачун или 
оверену фотокопију рачуна са спецификацијом опреме, отпремницу, фискални 
рачун, потврду банке о извршеном плаћању добављачу опреме, фотокопију 
гарантног листа и извршене контроле од стране Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство као и докумет под називом „окончана 
ситуација“ оверен од лиценцираног надзорног органа;

 ▸ Исплата бесповратних средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у 
буџет АП Војводине, по извршеној контроли;

10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА И РОКОВИ
Пријаве са траженом документацијом доставити ПОШТОМ НА АДРЕСУ: Покрајински 

секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад са назнаком „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ 
СКЛАДИШНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ЧУВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА – СИЛОСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ“ или лично на писарници покрајинских органа 
Управе у згради Покрајинске владе АП Војводине, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
11.  КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације на телефон 021/487-44-13 од 10 до 14 часова.
12. ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋНОСТИ ПРЕУЗИМАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКОЈ  ФОРМИ

Текст конкурса, образац  пријаве и Правилник за доделу средстава за суфинансирање 
изградње складишних капацитета за чување пољопривредних производа – силоса на 
територији АП Војводине у 2015. години се може преузети са www.psp.vojvodina.gov.rs


