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76.

На основу члана 58. Закона о утврђивању надлежности АП 
Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/2009 и 67/2012 – 
Одлука Уставног суда РС IУз 353/09), члана 35. и 36. став 2. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АП Војводине”, број: 37/2014), а у вези с чланом 11. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину 
(„Службени лист АП Војводине”, број: 54/2019) и члана 11. став 4. 
Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени 
гласник РС”, број: 113/2017 и 50/2018), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 22. јануара 2020. године донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОРОДИЦАМА 

У КОЈИМА СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ИЛИ 
ЧЕТВРТО ДЕТЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА  

ИЛИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА 
СТАНОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се услови и начин доделе бесповратних 
средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете 
за решавање стамбеног питања или за унапређење услова стано-
вања на територији Аутономне покрајине Војводине.

Члан 2.

Право на доделу бесповратних средстава за решавање стамбе-
ног питања или за унапређење услова становања имају породице 
на територији АП Војводине у којима се - почев од 01.01.2019. го-
дине па до дана расписивања конкурса - роди треће или четврто 
дете.

Породицом из става 1. овог члана сматрају се брачне и ванбрач-
не заједнице с децом, као и једнородитељске породице.

Редослед рођења детета у брачној заједници, ванбрачној зајед-
ници као и код једнородитељских породица, утврђује се према 
броју живорођене деце мајке у моменту подношења пријаве на 
конкурс.

Члан 3.

Бесповратна средства додељују се из средстава буџета Ауто-
номне покрајине Војводине опредељених за 2020. годину, путем 
јавног конкурса који расписује Покрајински секретаријат за со-
цијалну политику, демографију и равноправност полова (у даљем 
тексту: Покрајински секретаријат), најмање једном годишње.

Укупна средства која се опредељују за намену утврђену чланом 
1. ове одлуке за 2020. годину износе 300.000.000,00 динара.

Члан 4.

Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова (у даљем тексту: покрајински секретар) 
решењем образује комисију за преглед пријава с приложеном до-
кументацијом, оцењивање и израду предлога за доделу средстава 
(у даљем тексту: комисија).

Комисија броји пет чланова и састоји се од председника ко-
мисије и четири члана, као и заменика председника и заменика 
чланова комисије.

У састав комисије именују се чланови из реда запослених у По-
крајинском секретаријату.

О свом раду комисија доноси пословник.

Покрајински секретар доноси решење о додели бесповратних 
средстава у року од 15 дана након добијања предлога за доделу 
средстава од стране комисије. Одлука покрајинског секретара 
јесте коначна.

Члан 5.

Евиденцију корисника права и контролу утрошка наменских 
средстава из ове одлуке обавља Покрајински секретаријат. 

Члан 6.

Покрајински секретар својим актом прописаће критеријуме и 
поступак остваривања права на доделу бесповратних средстава 
субјектима из члана 2. ове одлуке у року од 30 дана од дана сту-
пања на снагу ове одлуке.
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Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу АП Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 553-21/2020
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

77.

На основу чл. 15. и 16. став 2, а у вези с чланом 40. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени 
лист АПВ”, бр. 37/2014 и 54/2014 – др. пропис, 37/2016, 29/2017 и 
24/2019), покрајински секретар доноси 

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА

НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ

ВОЈВОДИНИ

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА

Члан 1.

Овим правилником уређују се критеријуми, начин и услови 
за расподелу буџетских средстава намењених за суфинансирање 
програма/пројеката у области научноистраживачког развоја не-
владиних организација у Аутономној покрајини Војводини. 

 
Члан 2.

За програме/пројекте у области научноистраживачког развоја 
невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини, 
финансијска средства намењена су за:  

- обезбеђивање услова за популаризацију и подизање ква-
литета научноистраживачког рада; 

- побољшање услова рада невладиних организација ради ре-
ализације програма/пројеката у овим областима деловања; 

- суфинансирање међурегионалних и међународних ску-
пова у области научноистраживачке делатности;  

- суфинансирање организовања скупова, трибина, семинара, 
који доприносе развоју научноистраживачке делатности;

- суфинансирање публиковања монографија, часописа, 
електронских публикација, специјално дизајнираних 
интернет презентација који доприносе популаризацији и 
развоју научноистраживачког рада.

Члан 3.

Финансијска средства за суфинансирање програма/пројеката у 
области научноистраживачког развоја невладиних организација у 
Аутономној покрајини Војводини предвиђена су буџетом Аутономне 
покрајине Војводине, а износ средстава утврђује се годишњим финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за високо образовање и 
научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат). 

Члан 4.

Финансијска средства за суфинансирање програма/пројеката у 
области научноистраживачког развоја невладиних организација 
у Аутономној покрајини Војводини додељују се путем јавног кон-
курса, који Секретаријат расписује за текућу годину.

Пријава на конкурс подноси се у виду обрасца, чију садржину 
утврђује Секретаријат. Овај образац може се преузети на званич-
ној интернет презентацији Секретаријата. 

Подносилац пријаве, уз образац, треба да приложи: 

- фотокопију регистрације невладине организације (ре-
шење АПР-а); 

- фотокопију потврде о пореском идентификационом 
броју (ПИБ); 

- званичан доказ о отвореном рачуну у Управи за трезор 
(подаци о подрачуну корисника јавних средстава и фото-
копија депо картона)

Рок за реализацију програма/пројекта јесте најдуже 12 месеци.

Члан 5.

Секретаријат образује комисију за спровођење конкурса (у 
даљем тексту: Комисија). Комисија доставља образложени пред-
лог покрајинском секретару, који доноси решење о реализацији 
суфинансирања.

II

КРИТЕРИЈУМИ, ПОСТУПАК ИЗБОРА И УСЛОВИ ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА НЕВЛАДИНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 6.

Право учешћа на јавном конкурсу имају невладине организа-
ције регистроване у Аутономној покрајини Војводини.

Невладине организације које конкуришу морају испуњавати 
услов да су регистроване најкасније до 31. децембра претходне 
календарске године.

Члан 7.

Јавни конкурс садржи податке о условима и начину пријављи-
вања, критеријуме релевантне за одлуку о висини додељених 
средстава, намени средстава која се расподељују, рок за подно-
шење пријава на конкурс, као и друге податке који су значајни за 
спровођење конкурса. 

Члан 8.

Расподела финансијских средстава утврдиће се на основу сле-
дећих критеријума: 

1) врста, значај и разлог планираног програма/пројекта;  
2) подршка и развој програмској и организационој делат-

ности невладиних организација која је усмерена на попула-
ризацију и подизање квалитета научноистраживачког рада; 

3) реализација интердисциплинарних програма/пројека-
та невладиних организација као и оних с међународним 
учешћем; 

4) подршка издавачкој делатности (у папирној, електрон-
ској и интернет форми) невладиних организација у об-
ластима које доприносе популаризацији и развоју науч-
ноистраживачке делатности; 

5) обезбеђивање бољих услова за реализацију научноис-
траживачке делатности невладиних организација; 

6) укупних трошкова потребних за реализацију програма/
пројеката; 

7) висине финансирања из других извора; 
8) оцене конкурсне документације. 

Члан 9.

Решење о реализацији суфинансирања доноси покрајински се-
кретар у складу с чланом 5. 
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Секретаријат може од подносиоца пријаве, по потреби, затра-
жити додатну документацију или информације. 

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце пријаве. 

Решење из става 1. овог члана је коначно. 

Члан 10.

Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве, 
пријаве које су поднела неовлашћена лица и пријаве које нису 
предмет Конкурса неће се разматрати. 

Секретаријат неће разматрати пријаве подносилаца којима су 
додељена средства по основу претходних конкурса секретаријата 
а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима. 

Члан 11.

Обавезу за доделу средстава Секретаријат преузима на основу 
уговора у складу са законом. Овим уговором ће бити регулисана 
међусобна права и обавезе уговорних страна. 

Уговор се закључује у року од 15 дана од дана доношења ре-
шења из члана 9. 

Члан 12.

Корисник средстава је дужан да средства користи искључиво 
за намене за која су она додељена, а неутрошена средства врати у 
буџет Аутономне покрајине Војводине. 

Члан 13.

Секретаријат прати и контролише реализацију суфинансирања 
програма/пројеката у области научноистраживачког развоја не-
владиних организација у Аутономној покрајини Војводини на 
основу писмених извештаја с финансијском документацијом које 
су наведене организације дужне да поднесу, на прописаном об-
расцу, у року од 15 дана након завршетка реализације програма/
пројекта. 

Ако утврди да додељена средства нису наменски коришћена, 
Секретаријат ће покренути поступак пред покрајинским органом 
управе надлежним за буџетску инспекцију, ради контроле зако-
нитог и наменског коришћења средстава. 

Ако установа не достави извештај о наменском коришћењу 
средстава или ако не испоштује рок из става 1. овог члана, Секре-
таријат ће покренути поступак о повраћају додељених средстава 
у буџет АП Војводине. 

III

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу АПВ. 

Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Пра-
вилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката 
у области научноистраживачког развоја невладиних органи-
зација у Аутономној покрајини Војводини, од 14. јануара 2019. 
године.

Нови Сад:  13. јануар 2020. године
Број: 142-451-20/2020-01

Покрајински секретар 
проф. др Зоран Милошевић

78.

На основу члана 25. став 1. Закона о биомедицински потпо-
могнутој оплодњи („Службени гласник РС, број: 40/17 и 113/17), 
члана 15, 16. и 35а. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи („Службени лист АПВ“, број: 37/14, 54/14- др. одлука, 
37/16 и 24/19) и члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о праву 
на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто 
оплођење („Службени лист АПВ“, брoj: 54/19), Покрајински се-
кретар за социјалну политику, демографију и равноправност по-
лова, доноси

ПРАВИЛНИК 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И 

ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
НА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА

ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО 
ОПЛОЂЕЊЕ 

I Уводне одредбе

Члан 1.

Овим Правилником одређују се ближи услови, критеријуми, 
начин и поступак за остваривање права на суфинансирање трош-
кова за биомедицински потпомогнуто оплођење (у даљем тексту: 
БМПО) и трошкова криоембриотрансфера.

II Услови, критеријуми, начин и поступак за остваривање права 
на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто 

оплођење 

Члан 2.

Право на суфинансирање трошкова за БМПО и трошкова крио-
ембриотрансфера може да оствари породица (парови) за услуге 
које се пружају у здравственим установама које имају важећу 
дозволу издату од стране здравствене инспекције Министарства 
здравља Републике Србије за обављање поступака БМПО.

Право из става 1. овог члана могу да остваре брачни, односно 
ванбрачни партнери (у даљем тексту: корисници средстава) када 
пацијенткиња нема више од 45 године старости.

Право на БМПО породица може да оствари за један покушај 
стимулативног поступка БМПО (са могућношћу замрзавања 
ембриона) и за један поступак криоембриотрансфера једном го-
дишње. 

Члан 3.

Захтев за остваривање права на суфинансирање трошкова за 
БМПО и трошкова криоембриотрансфера са свом неопходном 
документацијом предаје се на писарници Покрајинске владе или 
се шаље писменим путем на адресу: Покрајински секретаријат 
за социјалну политику, демографију и равноправност полова (у 
даљем тексту: Покрајински секретаријат) са назнаком за Коми-
сију за БМПО (у даљем тексту: Комисија), Булевар Михајла Пу-
пина 16, 21000 Нови Сад. 

Уз захтев за БМПО (са могућношћу замрзавања ембриона), Ко-
мисији је потребно доставити:

а) извод из матичне књиге венчаних или изјаву оверену од 
стране јавног   бележника као доказ о ванбрачној зајед-
ници;

б) уверења за оба корисника средстава о месту пребива-
лишта на територији АП Војводине, најмање годину 
дана непрекидно до дана позитивног мишљења Струч-
не комисије за вантелесну оплодњу Клинике за гинеко-
логију и акушерство Клиничког центра Војводине у Но-
вом Саду, издата од стране надлежног МУП-а;
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в) фотокопије личних карата  оба корисника средстава (уколико се 
ради о чипованој исправи, неопходно је да иста буде очитана);

г) позитивно мишљење Стручне комисије за вантелесну 
оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство Кли-
ничког центра Војводине у Новом Саду;

д) уверење Републичког фонда за здравствено осигурање о прет-
ходна три покушаја БМПО на терет Републичког фонда за 
здравствено осигурање за кориснике средстава за прво дете;

ђ) извод/изводе из матичне књиге рођених за сву рођену децу, 
за кориснике средстава за друго, треће и свако наредно дете;

е) фотокопију валидног документа о броју текућег рачуна 
једног од корисника средстава на који ће бити уплаћена 
новчана средства. 

Уз захтев за криоембриотрансфер, Комисији је потребно доставити:

а) извештај здравствене установе о постојању замрзнутих 
ембриона који су похрањени на чување које је суфинан-
сирано средствима Покрајинског  секретаријата; 

б) позитивно мишљење Стручне комисије за вантелесну 
оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство Кли-
ничког центра Војводине у  Новом Саду.

Корисници средстава који већ имају замрзнуте ембрионе из 
претходног поступка БМПО, а који није суфинансиран од стране 
Покрајинског секретаријата, уз захтев за криоембриотрансфер, 
Комисији је потребно да доставе:

а) извод из матичне књиге венчаних или изјаву оверену од 
стране јавног   бележника као доказ о ванбрачној заједници;

б) уверења за оба корисника средстава о месту пребива-
лишта на територији АП Војводине, најмање годину 
дана непрекидно до дана позитивног мишљења Струч-
не комисије за вантелесну оплодњу Клинике за гинеко-
логију и акушерство Клиничког центра Војводине у Но-
вом Саду, издата од стране надлежног МУП-а;

в) фотокопије личних карата  оба корисника средстава (уко-
лико се ради о чипованој исправи, неопходно је да иста 
буде очитана);

г) позитивно мишљење Стручне комисије за вантелесну 
оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство Кли-
ничког центра Војводине у Новом Саду;

д) уверење Републичког фонда за здравствено осигурање о 
претходна три покушаја БМПО и три криоембриотранс-
фера на терет Републичког фонда за здравствено осигу-
рање за кориснике средстава за прво дете;

ђ) извод/изводе из матичне књиге рођених за сву рођену 
децу, за кориснике средстава за друго, треће и свако на-
редно дете;

е) извештај здравствене установе о постојању замрзнутих 
ембриона који су похрањени на чување;

ж) фотокопију валидног документа о броју текућег рачуна 
једног од корисника средстава на који ће бити уплаћена 
новчана средства. 

Корисници средстава су дужни да о свакој промени пребивалишта 
и боравишта обавесте Комисију Покрајинског секретаријата у року 
од осам дана од дана промене пребивалишта, односно боравишта.

Члан 4. 

У случајевима када пацијенткиња има више од 42 године ста-
рости није у обавези да доставља доказ о претходна три покушаја 
БМПО на терет Републичког фонда за здравствено осигурање.

Члан 5.

На основу члана 5. Покрајинске скупштинске одлуке о праву на 
суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оп-
лођење („Службени лист АПВ“, број: 54/19), покрајински секретар 
надлежан за послове демографије решењем образује Комисију.

Комисија броји пет чланова и састоји се од председника Коми-
сије и четири члана.

Члан 6.

Комисија најмање једном месечно разматра пристигле захтеве 
поштујући редослед примљених захтева са комплетном документа-
цијом након чега сачињава предлог ранг-листе за доделу средстава за 
суфинансирање трошкова за БМПО и трошкова криоембриотрансфе-
ра и исту доставља покрајинском секретару ради доношења решења.

Редослед разматрања пристиглих захтева за остваривање права 
на суфинансирање трошкова за БМПО и трошкова криоембриот-
рансфера утврђује се према датуму када су ти захтеви запримље-
ни у писарници Покрајинске владе.  Предност у разматрању за-
хтева имају парови који су предали потпуну документацију.

Кворум за рад и одлучивање Комисије чини већина од укупног 
броја именованих  чланова Комисије. 

Комисија врши евиденцију корисника средстава за суфинанси-
рање трошкова за БМПО (са могућношћу замрзавања ембриона) и 
криоембриотрансфера и контролу наменског трошења средстава 
из овог Правилника.

У случајевима када корисници средстава улазе у поступак 
криоембриотрансфера, након стимулативног поступка БМПО са 
замрзавањем ембиона, а који није суфинансиран од стране секре-
таријата, комисија задржава право да корисницима средстава су-
финансира више покушаја криоембриотрансфера у току године у 
зависности од количине замрзнутог материјала (ембриона).

Комисија обавештава кориснике средстава о неопходности до-
пуне документације и свим осталим релевантним чињеницама не-
опходним за спровођење и одлучивање по Одлуци и Правилнику.

Члан 7.

Покрајински секретар надлежан за послове демографије доно-
си решење о додели средстава у року од 15 дана након добијања 
предлога ранг-листе за доделу средстава за суфинансирање 
трошкова за БМПО од стране Комисије.

Решење покрајинског секретара из става 1. овог члана је конач-
но, и против овог решења се може покренути управни спор код  
Управног суда.

Члан 8.

Корисници средстава су дужни да поступак БМПО (са или без 
замрзнутих ембриона) и криоембриотрансфера, као и правдање 
утрошених средстава изврше најкасније у року од 6 месеци од 
дана када су им средства уплаћена. 

Уколико корисници средстава нису ушли у поступак БМПО, 
замрзнули преостале ембрионе или ушли у поступак криоембри-
отрансфера у року из става 1, дужни су да изврше повраћај сред-
става у року од 15 дана од дана истека рока из става 1.

Корисници средстава су у обавези да у року од 15 дана од за-
вршеног поступка БМПО или криоембриотрансфера доставе Ко-
мисији Покрајинског секретаријата фотокопију отпусне листе о 
завршеном поступку БМПО или криоембриотрансфера као и об-
разац утрошених средстава са фискалним рачунима за трошкове 
процедуре БМПО, замрзавања ембриона и криоембриотрансфе-
ра, налаз бета ХЦГ и извод са текућег рачуна из кога се може 
видети наменско трошење добијених средстава.

Уколико корисници средстава нису у потпуности утрошили 
примљена средства, дужни су да изврше повраћај неутрошених 
средстава на рачун Буџета АПВ у року од 15 дана од дана завр-
шетка поступка БМПО или криоембриотрансфера.

У случају да Комисија утврди да је дошло до ненаменског ко-
ришћења средстава, корисници средстава су дужни да у року од 15 
дана од дана пријема обавештења Комисије о ненаменском трошењу 
средстава изврше повраћај тих средстава на рачун Буџета АПВ.
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Члан 9.

Уколико је поступак успешно завршен, корисници средстава су 
дужни да најкасније у року 15 дана од дана порођаја или побачаја 
писменим путем обавесте Комисију Покрајинског секретаријата.

Члан 10.

Покрајински секретаријат пред надлежним судом у Новом 
Саду, путем Покрајинског јавног правобраниоца Војводине, по-
креће поступак против корисника средстава за повраћај сред-
става добијених за суфинансирање трошкова за БМПО уколико 
не доставе благовремено или уопште не доставе тражену доку-
ментацију, ако достављеном документацијом буде утврђено да 
уплаћена средства нису наменски утрошена или нису утрошена 
у потпуности.

Члан 11.

Потенцијални корисници средстава могу да се информишу о 
условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање 
права на суфинансирање трошкова за БМПО на контакт теле-
фон 021/452-317 Покрајинског секретаријата као и на званич-
ној интернет презентацији Покрајинског секретаријата  www.
socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs . 

Члан 12.

Покрајински секретаријат ће након доношења позитивног ре-
шења о додели средстава Покрајинском секретаријату за финан-
сије предати захтев за плаћање у року од 15 дана од дана доно-
шења решења.

Одобрена средства подносиоцима захтева биће исплаћена у 
складу са ликвидним могућностима буџета АП Војводине.

Члан 13.

Захтеви за остваривање права на суфинансирање трошкова за 
БМПО који су са свом неопходном документацијом пристигли до 
дана Ступања на снагу Покрајинске скупштинске одлуке о праву 
на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто 
оплођење („Службени лист АПВ“, брoj: 54/19), решаваће се пре-
ма одредбама Правилника о ближим условима, критеријумима, 
начину и поступку остваривања права на суфинансирање трош-
кова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и 
свако наредно дете („Службени лист АП Војводине“, број: 48/14 
и 20/16).

Члан 14.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у “Службе-
ном листу АП Војводине“.

Број: 139-450-6/2020-01
Нови Сад, 

Покрајински секретар
Предраг Вулетић

79.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 
- др.одлука, 37/15, 29/17 и 24/19), чл. 11. и 22. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину 
(„Службени лист АПВ“, брoj 54/2019), у вези са Законом о подсти-
цајима и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/2013, 
142/2014, 103/2015 и 101/2016), Покрајинском скупштинском одлу-
ком о програму подршке за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине 
Војводине у 2020. години, („Службени лист АПВ“, број 54/2019), 
и Пословником о раду комисије за израду конкурса и правилника 
и поступања по конкурсима расписаних у Покрајинском секрета-

ријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у 
даљем тексту: покрајински секретар) доноси 

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ

У АП ВОЈВОДИНИ
У 2020.  ГОДИНИ

Опште одредбе

Члан.1

Правилником о додели бесповратних средстава за опремање 
сточарских фарми у АП Војводини у 2020. години (у даљем 
тексту: Правилник) прописује се намена средстава, поступак 
додељивања средства, критеријуми за доделу средстава и друга 
питања значајна за конкурс из Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за терито-
рију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, („Службени 
лист АПВ“, број 54/2019), (у даљем тексту: Програм), који је сас-
тавни део Покрајинске скупштинске одлуке о програму подршке 
за спровођења пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. го-
дини, („Службени лист АПВ“, број 54/2019) на који је сагласност 
дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
број: 320-40-9680/2019-09 од 04.12.2019. године

Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина АП 
Војводине, а Покрајински секретаријат за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секрета-
ријат) задужен је за његову реализацију.

Висина и начин доделе подстицајних средстава

Члан 2.

За реализацију активности предвиђено је укупно ‒ 
80.000.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса 
који се објављује у „Службеном листу АП Војводине” и у днев-
ним новинама „Дневник“ са којим Покрајински секретаријат има 
закључен уговор о објављивању аката, као и на интернет страни-
ци Секретаријата (у даљем тексту: Конкурс).

Конкурс је отворен до 21.02.2020. године.

Документација поднета на Конкурс се не враћа. На захтев под-
носиоца пријава, који нису остварили право на бесповратна сред-
ства, могуће је враћање документације, уз достављање оверене 
фотокопије исте.

Средства за подршку инвестиција ‒ према Правилнику и по 
Конкурсу ‒ додељују се бесповратно. Подстицајна средства за 
oпремање сточарских фарми по Конкурсу утврђују се у износу до 
60% од прихватљивих трошкова инвестиција.

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чија је газдинство регистровано на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног 
лица млађе од 40 година бесповратна средства за подршку инвес-
тиција утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова 
ивестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уко-
лико је само један оснивач старији од 40 години, а други млађи, 
бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљи-
вих трошкова инвестиције).

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).
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Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не 
може прећи 2.000.000,00 динара, за подносиоце пријава: физичка 
лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистрова-
но на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене 
носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко 
лице и оснивач правног лица млађе од 40 година, бесповратна 
средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у 
износу до 2.200.000,00 динара (у случају да правно лице има више 
оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 години, а 
други млађи, максималан износ бесповратних средстава по једној 
пријави не може прећи 2.000.000,00 динара).

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 60.000,00 динара, односно разматраће се само оне пријаве 
чија је вредност инвестиције 100.000,00 динара или већа од тога.

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може 
да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП 
Војводине да утврди чињенично стање на терену -НУЛТА КОН-
ТРОЛА. НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затече-
ног чињеничног стања на терену. Инвестиције започете пре нул-
те контроле се не прихватају.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реали-
зоване након 01.01.2020. године.

Намене за које се могу користити средства

Члан 3.

 Бесповратна средства по овом Конкурсу намењена су за набав-
ку нове опреме:

Сектор млеко:

1. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, 
укључујући све елементе, материјале и инсталације

2. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, по-
лутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; 
уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе 
за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и теч-
ни стајњак; машине за пуњење течног стајњака

3. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење 
и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за 
припрему сточне хране; опрема и дозатори за концен-
тровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс 
приколице и дозатори за кабасту сточну храну; 

4. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашња-
ке/ливаде

Сектор месо и јаја

1. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, по-
лутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; 
уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе 
за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и теч-
ни стајњак; машине за пуњење течног стајњака

2. Oпремање објеката за гајење крмача и производњу пра-
сади за тов

3. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне 
хране, за храњење и појење животиња (млинови и блен-
дери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и до-
затори за концентровану сточну храну; екстрактори; 
транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту 
сточну храну

4. Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно оп-
ремљени кавези

5. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашња-
ке/ливаде

6. Набавка опреме за живинарске фармe за производњу 
конзумних јаја

7. Набавка опреме за сортирање, паковање и чување кон-
зумних јаја

8. Oпремање објеката за манипулацију, одлагање и обраду 
стајњака

9. Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење 
животињског ђубрива; посебна опрема за транспорт 
ђубрива

Корисник подстицајних средстава може поднети само једну 
пријаву по једној врсти животиња.

Средства која се додељују не могу се користити за:

• инвестиције реализоване пре 01.01.2020. године и опре-
му купљену пре тог датума;

• порезe, укључујући и порез на додату вредност;
• царинске, увозне и остале врсте административних так-

си, као и за накнаде за потребне сагласности од држав-
них институција и јавних предузећа;

• трошковe банкарске провизије, трошковe јемства и сли-
чне накнаде;

• куповину половне опреме и материјала;
• сопствени рад и материјал подносиоца захтева;
• трошкове превоза, монтаже и друге оперативне трошко-

ве;
• доприносе у натури (сопствени рад и материјал);
• набавке предметне инвестиције, лизинга, цесије, ком-

пензације, асигнације или за друге начине који предста-
вљају гашење обавезе путем пребијања дугова;

• промет између повезаних лица;

Право учешћа на конкурсу

Члан 4.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и 
то :

1. физичко лице:
- носилац регистрованог комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства
- предузетник носилац регистрованог комерцијалног по-

родичног пољопривредног газдинства

2. правно лице:
- привредно друштво носилац регистрованог комерцијал-

ног пољопривредног газдинства
- земљорадничка задруга носилац регистрованог комер-

цијалног пољопривредног газдинства 
- сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног 

пољопривредног газдинства

Услови за учешће на конкурсу

Члан 5.

За физичка и правна лица:

1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном 
статусу ;

2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе са територије АП 
Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица 
морају имати седиште на територији јединице локалне 
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и ме-
сто реализације инвестиције мора бити на територији је-
динице локалне самоуправе с територије АП Војводине;

3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по ре-
шењима о накнадама за одводњавање/наводњавање за-
кључно са 31.12. 2019. годином;

4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне 
самоуправе, закључно са 31. 12. 2019. годином;
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5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по 
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у држав-
ној својини, закључно са 31.12. 2019. годином, уколико је 
корисник истог;

6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси за-
хтев не сме користити подстицаје по неком другом ос-
нову (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, 
односно иста инвестиција не сме бити предмет другог 
поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у 
складу с посебним прописом којим се уређује кредитна 
подршка регистрованим пољопривредним газдинстви-
ма;

7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уго-
ворних обавеза према Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, на основу раније потписаних уговора;

8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 
и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);

9. Подносилац пријаве мора бити власник животиње;
10. Подносилац пријаве мора имати регистрован објекат за 

смештај животиња у складу са Правилником о регистра-
цији односно одобравању објеката за узгој, држање и 
промет животиња ,, Службени гласник РС ‚‘бр. 36/2017) 
у власништу или закупу у периоду од најмање пет годи-
на почевши од 01.01.2020.;

Додатни услови за предузетнике и правна лица:

11. Подносилац пријаве-предузетник и правно лице мора 
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да 
се налази у активном статусу;

12. Према подносиоцу пријаве- правном лицу не сме бити 
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;

13. Подносилац пријаве - правно лице/предузетник мора 
бити разврстано у микро и мало правно лице, у складу 
са законом којим се уређује рачуноводство;

14. Задруге морају имати обављену задружну ревизију

Специфични услови за учешће на конкурсу

Члан 6.

На Конкурсу могу да учествују РПГ која имају :

Сектор млеко 

Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву 
РПГ 1 - 19 млечних крава. 

Пољопривреднo газдинствo мора имати потврду за млечне 
краве издату од надлежне ветеринарске службе. 

За инвестиције у сектору производње овчјег, односно козијег 
млека нема специфичних критеријума прихватљивости. 

Сектор месо 

Пољопривредна газдинства са мање од 20 грла квалитетних 
приплодних  говеда товних раса 

или мање од 150 грла приплодних оваца или коза, 
или мање од 30  приплодних крмача, 
или мање од 100 товних свиња,
или од 1.000 -  3.999  бројлерa. 

Сектор производње комзумних јаја нема специфичних крите-
ријума прихватљивости. 

Пољопривреднo газдинствo мора имати потврду за одгова-
рајућу категорију животиња издату од надлежне ветеринарске 
службе.  

Потребна документација

Члан 7.

Документација која се подноси на Конкурс:

За физичка и правна лица:

1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 

карта носиоца регистрованог пољопривредног газдин-
ства или овлашћеног лица у правном лицу;

3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама и броју животиња, не 
старији од 30 дана);

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 
31.12.2019. године за подносиоца пријаве;

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве (из-
дато од стране надлежног органа јединице локалне са-
моуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца 
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где 
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна 
инвестиција налази на територији друге локалне самоу-
праве, на територији АПВ);

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини (потвр-
да надлежног органа, или фотокопија уговора са Минис-
тарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и 
доказ o извршеном плаћању).

7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се 
поднети предрачун са спецификацијом опреме, а кона-
чан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по 
износу, спецификацији и добављачу опреме;

8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне карактерис-
тике машина и опреме (подаци исказани у обрасцу прија-
ве морају бити исти као у рачуну);

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 

извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање);

11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. 
године;

14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом обра-
зовању;

15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити 

потврду о чланству;
17. уколико је подносилац пријаве сертификован - достави-

ти копију сертификата за органску производњу или сер-
тификат о заштићеном географском пореклу;

18. оверена фотокопија уговора о закупу објекта, уколико 
није власник објекта ‒ у периоду од најмање пет година, 
односно почевши од 01.01.2020. године;

19. потврда о броју грла за одговарајућу категорију живо-
тиња, издата од стране надлежне ветеринарске службе;

20. решење да је објекат уписан у Регистар објеката за узгој, 
држање и промет животиња;

Додатна обавезна документација за предузетнике и правна 
лица:

21. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским 
идентификационим бројем;
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22. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације;

23. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, 
у складу са Законом о рачуноводству („Службени глас-
ник РС“, број 73/2019).

24. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да 
задруга послује у складу са Законом о задругама, при 
чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о 
обављеној задружног ревизији, не старијем од две годи-
не, у складу са Законом о задругама;

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је сас-
тавни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под 
тачкама 3, 4, 5, прибавити сам или ће Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибављати подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/
предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу 
пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, 
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/
предрачуна.

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.

Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.

Поступање са непотпуним пријавама

Члан 8.

За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са 
законом који уређује општи управни поступак, а за осталу доку-
ментацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана од 
дана пријема позива.

Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претход-
ног става не допуне документацију, пријава ће бити одбачена као 
непотпуна.

Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања 
документације која је тражена позивом из става 1. овог члана.

Комисија ће одбацити:

• неблаговремене пријаве;
• недозвољене пријаве
• пријаве поднете од стране неовлашћеног лица

Одлучивање о додели средстава

Члан 9.

Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), 
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве 
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.

Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају 
услове на основу достављене документације, у складу с Конкур-
сом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефини-
сани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се 
додељују бесповратна средства .

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију, као и да од пољоприв-
редне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде тражи да изврши контролу реализације предмета 
уговора, посебно у случају рачуна и предрачуна које су издали 
добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су 
знатно изнад тржишне вредности.

Комисија има право да заседа, када процени да су се стекли ус-
лови за доношење записника са предлогом одлуке о додели сред-
става у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом 
тражених средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и 
износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима непри-
хватљивости.

Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни 
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена сред-
ства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства 
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на ос-
нову предлога Комисије.

Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајин-
ског секретаријата:

www.psp.vojvodina.gov.rs.

Критеријуми за доделу средстава

Члан 10.

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на ос-
нову поднете документације и критеријума : 

1. Године подносиоца захтева,
2. Подручје на коме се налази пољопривредно газдин-

ство,подносиоца захтева,
3. Пол подносиоца захтева
4. Радна активност
5. Власништво поседа - пољопривредно земљиште и 

објекти у употреби
6. Датум прве регистрације РПГ
7. Пребивалиште подносиоца захтева
8. Задруга или чланство у задрузи 
9. Чланство у добровољном ватрогасном друштву

10. Степен стручне спреме подносиоца захтева
11. Досадашње коришћење средстава Покрајинског секре-

таријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
12. Подносилац захтева је сертификован за органску произ-

водњу и/или производи сировину или готов производ са 
географским пореклом

13. Оцена одрживости инвестиције
 
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, 

формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна 
средства. Пријаве на Конкурс које остваре мање од 40% од укуп-
ног броја бодова не улазе у даље разматрање Комисије. 

Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у 
потуности прихваћене

Члан 11.

На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар 
доноси, решење са образложењем и поуком о правном средству 
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или 
нису у потпуности прихваћене на основу одлуке.

Право приговора

Члан 12.

Поред наведених лица из члана 11. Правилника, право пригово-
ра има и сваки незадовољни подносилац пријаве, којем су одобре-
на средства на основу одлуке о додели средстава која је објављена 
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
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Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три(3) 
дана од достављања појединачног решења, односно најкасније у 
року од 7 дана од дана објављивања на веб страни Покрајинског 
секретаријата.

Покрајински секретар може да одбаци приговор као неблаго-
времен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га 
усвоји у потуности или делимично или да одбије приговор као 
неснован.

О приговору се одлучује решењем.

Коначна одлука

Члан 13.

Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу доне-
тих решења по основу евентуалних приговора, а која се објављује 
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.

Уговор о додели средстава

Члан 14.

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава Се-
кретар у име Покрајинског секретаријата закључује уговор о до-
дели средстава са корисником, којим се регулишу права и обавезе 
уговорних страна.

Корисник средстава је у обавези да ‒ приликом потписивања 
уговора о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом 
‒ достави меницу с меничном изјавом, a за правна лица регис-
тровану меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења 
да опрема неће бити отуђена у року од пет (5) година, осим за 
потрошна средства.

Исплата бесповратних средстава

Члан 15.

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвести-
ције, односно након што корисник бесповратних средстава уради 
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документа-
цију:

• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку 
средстава

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне карактерис-
тике машина и опреме (подаци исказани у обрасцу прија-
ве морају бити исти као у рачуну);

• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице;

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање);

• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 2020. године;

• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама и броју животиња, не 
старији од 30 дана)

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајин-
ски секретаријат може да од пољопривредне инспекције Минис-

тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да 
се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у 
случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме 
који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тр-
жишне вредности;

У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног 
лица не сме бити у блокади; Поступак доношења одлуке, крите-
ријуми и остала питања везана за конкурс, прописани су

Правилником;

Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача или го-
товински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити при-
зната;

Секретаријат путем надлежног сектора може да налажи 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, дос-
тављањем извештаја и записника Секретаријату.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

Обавезе корисника средстава

Члан 16.

Корисник бесповратних средстава по конкурсу дужан је да:

1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет 
инвестиције за коју је остварио    подстицаје користи у 
складу с предвиђеном наменом;

2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет 
инвестиције за коју је остварио подстицаје не отуђи нити 
даје другом лицу на употребу најмање пет година од дана 
исплате подстицаја;

3. сву документацију која се односи на инвестицију чува 
најмање пет година од дана исплате подстицаја.

Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није по-
ступао у складу са одредбама Конкурса и уговора, корисник који 
је онемогућио Секретаријату да изврши контролу, односно онај 
који је достављао нетачне податке, дужан је да врати примљени 
износ средстава с припадајућом законском затезном каматом која 
се обрачунава од дана исплате средстава до дана враћања сред-
става.

Праћење извршавања уговора

Члан 17.

Административну контролу, односно испуњеност обавеза из 
уговора прати и контролише овлашћени сектор Секретаријата.

Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година 
након преноса средстава, а спроводи га овлашћени сектор По-
крајинског секретаријата путем извештаја Пољопривредне стру-
чне и саветодавне службе АП Војводине.

Завршне одредбе

Члан 18.

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне Покрајине

Војводине”.

У Новом Саду, дана 16.01.2020. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

др Вук В. Радојевић с.р.
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На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 
- др.одлука, 37/15, 29/17 и 24/19), чл. 11. и 22. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину 
(„Службени лист АПВ“, брoj 54/2019), у вези са Законом о подсти-
цајима и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/2013, 
142/2014, 103/2015 и 101/2016), Покрајинском скупштинском одлу-
ком о програму подршке за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине 
Војводине у 2020. години, („Службени лист АПВ“, број 54/2019), 
и Пословником о раду комисије за израду конкурса и правилника 
и поступања по конкурсима расписаних у Покрајинском секрета-
ријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у 
даљем тексту: покрајински секретар) доноси 

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА
У ПЧЕЛАРСТВО

НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели средстава за суфинансирање инвести-
ција у пчеларство на територији АП Војводине у 2020. години (у 
даљем тексту: Правилник) прописују се висина и начин доделе 
средстава, намена средстава, поступак додељивања средстава, 
критеријуми за доделу средстава и друга питања значајна за 
конкурс из програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за територију Аутоном-
не покрајине Војводине у 2020. години, („Службени лист АПВ“, 
број 54/2019), (у даљем тексту: Програм), који је саставни део 
Покрајинске скупштинске одлуке о програму подршке за спро-
вођења пољопривредне политике и политике руралног развоја 
за територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, 
(„Службени лист АПВ“, број 54/2019) на који је сагласност дало 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 
320-40-9680/2019-09 од 04.12.2019. године

Програм из става 1. овог члана, усвојила је Скупштина Ау-
тономне покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: По-
крајински секретаријат) задужен је за његову реализацију.

Висина и начин доделе средстава

Члан 2.

За реализацију активности предвиђено је укупно је 
25.000.000,00 динара 

Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса 
који ће бити објављен у „Службеном листу АП Војводине“ и у јед-
ним дневним новинама са којима Покрајински секретаријат има 
закључен уговор о објављивању аката, као и на интернет страни-
ци Покрајинског секретаријата (у даљем тексту: Конкурс).

Конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са 
28.02.2019. године.

Документација поднета на Конкурс се не враћа.

Средства за подршку инвестиција – према Правилнику и по 
Конкурсу – додељују се бесповратно.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкур-
су утврђују се у износу до 50% од укупно прихватљивих трошко-
ва инвестиције.

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног 
лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку ин-
вестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од при-
хватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има 
више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 го-
дина, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу 
до 50% од прихватљивих трошкова инвестиције).

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може бити већи од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 дина-
ра за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног 
лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку ин-
вестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од при-
хватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има 
више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 го-
дина, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу 
до 50% од прихватљивих трошкова инвестиције).

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 50.000,00 динара.

Намена бесповратних средстава

Члан 3.

Бесповратна средства која се додељују по Конкурсу намењена 
су за:

1. набавку нових пчелињих друштава

Максималан износ бесповратних средстава за набавку пче-
лињих друштава износи највише до 100.000,00 динара, односно 
110.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, преду-
зетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на под-
ручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци 
регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и ос-
нивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за 
подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 
60% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да прав-
но лице има више оснивача и уколико је само један оснивач ста-
рији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују 
се у износу до 50% од прихватљивих трошкова инвестиције).

2. набавку опреме за пчеларство: кошнице и контејнери

Максималан износ бесповратних средстава за набавку опре-
ме за пчеларство износи највише до 300.000,00 динара, односно 
330.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, преду-
зетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на под-
ручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци 
регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и ос-
нивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за 
подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 
60% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да прав-
но лице има више оснивача и уколико је само један оснивач ста-
рији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују 
се у износу до 50% од прихватљивих трошкова инвестиције).

3. набавку опреме и уређаја за прераду пчелињих производа: 
топионици за восак (парни, сунчани, електрични),– посуде за пре-
чишћавање воска, стерилизатор воска и посуде за стерилизацију 
воска, калупи за израду сатних и матичних основа, декристали-
затори меда, пастеризатори за мед, рефраткометри, сепаратори 
меда, воска и матичне млечи, пумпе за мед, сушионици за полен, 
млинови за полен, опрема и уређаји за сушење полена, електрон-
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ске ваге и пратећа опрема, агрегати, пумпе разне (центрифугал-
не, зупчасте, монопумпе за густе масе), филтери, одвајачи ваз-
духа (деаератори), суви и ваздушни пречистач, опрема и уређаји 
за одвајање, сечење, љуштење, млевење и пасирање додатака 
пчелињим производима, уређаји за концентрисање (упаривачи 
разни, са припадајућом опремом, уређаји за реверзну осмозу и 
криоконцентрисање), уређаји за пуњење и дозирање налива са 
припадајућом опремом, уређаји за одмеравање и дозирање ком-
поненти са припадајућом опремом.

Максималан износ бесповратних средстава за набавку оп-
реме и уређаја за прераду пчелињих производа износи највише 
до 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за подносиоце 
пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је га-
здинство регистровано на подручју са отежаним условима рада 
у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног 
газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 
година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом 
конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова 
инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уко-
лико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, 
бесповратна средства утврђују се у износу до 50% од прихватљи-
вих трошкова инвестиције).

4. набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пче-
лињих производа: дупликатори за мед, са или без мешача, 
електричне пумпе и пунилице за мед, прохромска амбалажа 
за складиштење пчелињих производа, пластична амбалажа за 
складиштење пчелињих производа, аутоматски сто за паковање 
пчелињих производа, дозатор за мед, хомогенизатор, мешалица, 
опрема за складиштење додатака у мед (полен, прополис, ма-
тична млеч, суво воће, орашасти плодови и др.), ваге, уређаји за 
паковање са припадајућом опремом, машине за паковање транс-
портног (збирног) паковања и машине за палетизирање – палети-
зер, уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом, 
опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray” 
детектори, уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутомат-
ски, са одговарајућом опремом, уређаји за етикетирање, разни, 
уређаји за припрему технолошке и техничке воде.

Максималан износ бесповратних средстава за набавка опреме 
и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа изно-
си највише до 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за 
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним услови-
ма рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољоприв-
редног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи 
од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по 
овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих 
трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више ос-
нивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а 
други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 50% 
од прихватљивих трошкова инвестиције).

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Кон-
курсу, али за више намена у оквиру једне тачке, као и по више 
тачака, а до горе наведеног максималног износа.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, неће се признавати опрема и пчелиња 
друштва набављена пре 01.01.2020. године, што мора бити доку-
ментовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, 
изводима из банке, гарантним листовима, царинским деклара-
цијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који 
носе датум након 01.01.2020. године.

Бесповратна средства која се додељују из Програма не могу се 
користити за:

• инвестиције реализоване пре 01.01.2020. године, као ни 
за опрему и пчелиња друштва купљену пре тог датума;

• порезе, укључујући и порез на додату вредност;
• трошкове увоза, царине, шпедиције;
• плаћање путем компензације и цесије;

• промет између повезаних лица;
• новчане, финансијске казне и трошкове парничног по-

ступка;
• трошкове банкарске провизије;
• трошкове превоза;
• трошкове монтаже;
• трошкове за куповину половне и репариране опреме и 

материјала;
• доприносе у натури.

Право на учешће на Конкурсу

Члан 4.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и 
то:

1. физичко лице:
- носилац регистрованог комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства,
- предузетник носилац регистрованог комерцијалног по-

родичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице:
- привредно друштво носилац регистрованог комерцијал-

ног пољопривредног газдинства,
- земљорадничка задруга носилац регистрованог комер-

цијалног пољопривредног газдинства,
- сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног 

пољопривредног газдинства.

Услови за учешће на Конкурсу

Члан 5.

1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава и да се налази    у актив-
ном статусу;

2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе са територије АП 
Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица 
морају имати седиште на територији јединице локалне 
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и ме-
сто реализације инвестиције мора бити на територији је-
динице локалне самоуправе с територије АП Војводине;

3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по ре-
шењима о накнадама за одводњавање/наводњавање за-
кључно са 31.12. 2019. године;

4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне 
самоуправе, закључно са 31.12.2019. године;

5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по 
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у држав-
ној својини, закључно са 31.12.2019. године, уколико је 
корисник истог;

6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси за-
хтев не сме користити подстицаје по неком другом ос-
нову (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, 
односно иста инвестиција не сме бити предмет другог 
поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у 
складу с посебним прописом којим се уређује кредитна 
подршка регистрованим пољопривредним газдинстви-
ма;

7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уго-
ворних обавеза према Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, на основу раније потписаних уговора;

8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 
и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/19);
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Додатни услови за предузетнике и правна лица:

9. Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора 
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да 
се налази у активном статусу;

10. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити 
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;

11. Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано 
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим 
се уређује рачуноводство;

12. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.

Специфични услови за учешће на конкурсу

Члан 6.

Подносилац пријаве, остварује правo на суфинансирање на-
бавке нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство уколико 
у Регистру има уписано минимум 20 кошница пчела или макси-
мално 500 кошница.

Потребна документација

Члан 7.

Документација која се подноси на Конкурс:

1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 

карта носиоца регистрованог пољопривредног газдин-
ства или овлашћеног лица у правном лицу;

3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама, и трећа страна изво-
да с подацима о животињама не старији од 30 дана);

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 
31.12.2019. године за подносиоца пријаве;

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве (из-
дато од стране надлежног органа јединице локалне са-
моуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца 
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где 
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна 
инвестиција налази на територији друге локалне самоу-
праве, на територији АПВ);

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини (потвр-
да надлежног органа, или фотокопија уговора са Минис-
тарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и 
доказ o извршеном плаћању);

7. за инвестиције чија је вредност већа од 200.000,00 дина-
ра, може се поднети предрачун са спецификацијом опре-
ме, а коначан оригинал рачун мора бити идентичан пред-
рачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме;

8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са 
спецификацијом опреме која садржи основне каракте-
ристике конструкције и опреме (подаци исказани у об-
расцу пријаве морају бити исти као у рачуну);

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 

извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање);

11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. 
године;

14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом обра-
зовању;

15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити 

потврду о чланству;
17. уколико је подносилац пријаве сертификован - достави-

ти копију сертификата за органску производњу или сер-
тификат о заштићеном географском пореклу;

Додатна обавезна документација за предузетнике и правна 
лица:

18. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским 
идентификационим бројем;

19. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације;

20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, 
у складу са Законом о рачуноводству („Службени глас-
ник РС“, број 73/2019).

21. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да 
задруга послује у складу са Законом о задругама, при 
чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о 
обављеној задружног ревизији, не старијем од две годи-
не, у складу са Законом о задругама;

Подносилац пријаве - на обрасцу који је саставни део пријаве 
на конкурс – треба да се изјасни о томе да ли ће документацију 
наведену под тачкама 3, 4 и 5 прибавити сам или је сагласан с тим 
да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац прија-
ве обавезан је да достави документа преведена на српски језик, од 
стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/предрачун 
исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу пријаве унети 
вредност опреме у динарској противвредности, обрачунатој по 
средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/предрачуна.

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.

Поступање с непотпуним пријавама

Члан 8.

За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са 
законом који уређује општи управни поступак, а за осталу доку-
ментацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана од 
дана пријема позива.

Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претход-
ног става не допуне документацију, пријава ће бити одбачена као 
непотпуна.

Пријаве које су допуњене биће разматране тек након дос-
тављања документације која је тражена позивом из става 1. овог 
члана.

Комисија ће одбацити :

• неблаговремене пријаве,
• недозвољене пријаве, 
• пријаве поднете од стране неовлашћеног лица 

Одлучивање о додели средстава

Члан 9.

Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), 
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве 
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.
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Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају 
услове на основу достављене документације, у складу с Конкур-
сом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефини-
сани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се 
додељују бесповратна средства .

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију, као и да од пољоприв-
редне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде тражи да изврши контролу реализације предмета 
уговора, посебно у случају рачуна и предрачуна које су издали 
добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су 
знатно изнад тржишне вредности.

Комисија има право да заседа, када процени да су се стекли ус-
лови за доношење записника са предлогом одлуке о додели сред-
става у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом 
тражених средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и 
износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима непри-
хватљивости.

Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни 
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена сред-
ства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства 
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на ос-
нову предлога Комисије.

Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајин-
ског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Критеријуми за доделу бесповратних средстава

Члан 10.

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на ос-
нову поднете документације и критеријума : 

1  Године подносиоца захтева,
2. Подручје на коме се налази пољопривредно газдин-

ство,подносиоца захтева,
3. Пол подносиоца захтева
4. Радна активност
5. Власништво поседа - пољопривредно земљиште и 

објекти у употреби
6. Датум прве регистрације РПГ
7. Пребивалиште подносиоца захтева
8. Задруга или чланство у задрузи 
9. Чланство у добровољном ватрогасном друштву

10. Степен стручне спреме подносиоца захтева
11. Досадашње коришћење средстава Покрајинског секре-

таријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
12. Подносилац захтева је сертификован за органску произ-

водњу и/или производи сировину или готов производ са 
географским пореклом

13. Оцена одрживости инвестиције
 
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, 

формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна 
средства. Пријаве на Конкурс које остваре мање од 40% од укуп-
ног броја бодова не улазе у даље разматрање Комисије. 

Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у 
потуности прихваћене

Члан 11.

На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар 
доноси, решење са образложењем и поуком о правном средству 
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или 
нису у потпуности прихваћене на основу одлуке.

Право приговора

Члан 12.

Поред наведених лица из члана 11. Правилника, право пригово-
ра има и сваки незадовољни подносилац пријаве, којем су одобре-
на средства на основу одлуке о додели средстава која је објављена 
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.

Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три(3) 
дана од достављања појединачног решења, односно најкасније у 
року од 7 дана од дана објављивања на веб страни Покрајинског 
секретаријата.

Покрајински секретар може да одбаци приговор као неблаго-
времен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га 
усвоји у потуности или делимично или да одбије приговор као 
неснован.

О приговору се одлучује решењем.

Коначна одлука

Члан 13.

Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу доне-
тих решења по основу евентуалних приговора, а која се објављује 
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.

Уговор о додели средстава

Члан 14.

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава Се-
кретар у име Покрајинског секретаријата закључује уговор о до-
дели средстава са корисником, којим се регулишу права и обавезе 
уговорних страна.

Корисник средстава је у обавези да – приликом потписивања уго-
вора са Покрајинским секретаријатом о коришћењу средстава – дос-
тави меницу с меничном изјавом, као средство обезбеђења да опрема 
неће бити отуђена у року од пет (5) година, осим за пчелиња друштва 
чији рок обезбеђења отуђења неће бити дужи од три (3) месеца.

Уговор потписује покрајински секретар или лице које он овласти 
за потписивање, а парафирају га вршилац дужности подсекретара 
у Секретаријату, вршилац дужности помоћника покрајинског се-
кретара за правне и опште послове и планирање и извршење буџе-
та и агроекономику, извршилац и вршилац дужности помоћника 
покрајинског секретара за област за коју је расписан конкурс.

Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна јесте 30 
дана од дана потписивања уговора.

Исплата бесповратних средстава

Члан 15.

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвес-
тиције, односно након испоруке пчелињих друштава и након што 
корисник бесповратних средстава уради монтажу опреме и дос-
тави Секретаријату следећу документацију:

• захтев за исплату;
• извештај о наменском утрошку средстава;
• рачун за набавку предметне инвестиције;
• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 

у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице;

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и 
то потврду о преносу средстава и извод оверен од стра-
не банке, а у случају када је физичко лице извршило го-
товинско или плаћање картицом може доставити само 
фискални исечак;
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• Спецификација опреме треба да садржи основне карак-
теристике машина и опреме (подаци исказани у обрасцу 
пријаве морају бити исти као у рачуну);

• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита.

Покрајински Секретаријат путем надлежног сектора налаже 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да утврди чињенично стање на терену, достављањем извештаја и 
записника Покрајинском секретаријату.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

Обавезе корисника средстава

Члан 16.

Корисник бесповратних средстава по конкурсу дужан је да:

1. покретну ствар, која је предмет инвестиције за коју је 
остварио подстицаје, користи у складу с предвиђеном 
наменом;

2. покретну ствар, која је предмет инвестиције за коју је ост-
варио подстицаје, не отуђи и/или даје другом лицу на упо-
требу најмање пет година од дана исплате подстицаја;

3. сву документацију која је у вези са инвестицијом чува 
најмање пет година од дана исплате подстицаја.

Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није по-
ступао у складу са одредбама Конкурса и уговора, корисник који 
је Покрајинском секретаријату онемогућио да обави контролу, 
односно корисник који је достављао нетачне податке, дужан је да 
врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом 
законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате 
бесповратних средстава до дана враћања средстава.

Праћење извршавања уговора

Члан 17.

Административну контролу, односно испуњеност обавеза из 
уговора прати и контролише Сектор за спровођење пољоприв-
редне политике, праћење европских интеграција у области ру-
ралног развоја и саветодавне службе и Сектор за правне и опште 
послове и планирање и извршење буџета и агроекономику.

Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година на-
кон преноса средстава, осим за пчелиња друштва, а прати је Сек-
тор за спровођење пољопривредне политике, праћење европских 
интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе, 
путем извештаја и записника Пољопривредне стручне и савето-
давне службе АП Војводине с терена.

Завршне одредбе

Члан 18.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Сл.листу АПВ“.

У Новом Саду, дана 16.01.2020.године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

др Вук В. Радојевић с.р.

81.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), у вези са Законом о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 
10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и Покрајинском скупштинском одлу-
ком о програму подршке за спровођење пољопривредне политике 

и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине 
Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, број 54/2019), 
Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018), а у складу са 
Пословником о раду комисије за израду конкурса и правилника 
и поступања по конкурсима расписаних у Покрајинском секрета-
ријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински 
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

ПРАВИЛНИК  
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА OДРЖАВАЊЕ
ТРАДИЦИОНАЛНИХ   МАНИФЕСТАЦИЈА

У 2020. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
АП ВОЈВОДИНЕ

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником  за доделу средстава за oдржавање  традицио-
налних  манифестација у 2020. години на територији АП Војво-
дине (у даљем тексту: Правилник) прописује се висина и начин 
доделе средстава, намена средстава, поступак додељивања сред-
става, критеријуми за доделу средстава и друга питања значајна 
за конкурс из Програма мера подршке за спровођење пољоприв-
редне политике за развој села на територији Аутономне покраји-
не Војводине у 2020. години (у даљем тексту: Програм), који је 
саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о програму мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села 
на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години 
(„Службени лист АПВ”, број 54/19) на који је сагласност дало Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-
40-9680/2019-09 од 04.12.2019. године.

Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина Аутo-
номне покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: По-
крајински секретаријат) задужен је за његову реализацију.

Висина и начин доделе бесповратних финансисјких средстава

Члан 2.

За реализацију активности предвиђено је укупно - 20.000.000,00 
динара.

Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса 
који ће бити објављен у дневнoм листу „Дневник“, порталу е-Уп-
раве,  на званичном сајту Покрајинског секретаријата и  у „Служ-
беном листу АП Војводине“, (у даљем тексту: Конкурс).

Конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са 
28.02.2020. године.

Документација поднета на Конкурс се не враћа.

Средства се додељују бесповратно.

Минимални износ средстава који се додељује по једној пријави 
је 10.000,00 динара, а максимални износ је до 1.000.000,00 динара.

Намена бесповратних финансијских средстава

Члан 3.

Бесповратна финансијска средстава која се додељују по овом 
Конкурсу намењена су за следеће инвестиције:

а) подршку за организовање научно стручних скупова, сту-
дијских путовања, семинара, радионица, трибина  и пре-
давања у области пољопривреде и руралног развоја (за-
куп простора, ангажовање консултаната, преводиоца и 
техничког особља, путне и трошкове боравка, израда ди-
зајна и штампања промотивног и стручног материјала);
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б) подршку за организовање сајмова и изложби у области 
пољопривреде и руралног развоја (закуп излагачког 
простора са основним техничким услугама, изградње, 
односно закупа штанда, закупа бине, озвучења и ос-
ветљења, израда дизајна и штампање промотивног ма-
теријала, оглашавање у штампаним и електронским ме-
дијама, трошкови путовања, трошкови куповине мате-
ријала за израду традиционалних рукотворина и купови-
не пехара и медаља за награде);

в) подршку локалним манифестацијама са сврхом очувања 
традиционалних заната и производње локалних произ-
вода (закуп излагачког простора са основним техничким 
услугама, изградња, односно закуп штанда, израда дизај-
на и штампање промотивног материјала, закуп бине, оз-
вучења и осветљења, трошкови путовања, трошкови ку-
повине материјала за израду традиционалних рукотво-
рина и куповине пехара и медаља за награде).

Бесповратна финансијска средства, која се додељују по Кон-
курсу, не могу се користити за:

• порезе, укључујући и порез на додату вредност;
• трошкове увоза, царине и шпедиције;
• плаћање путем компензације и цесије;
• промет између повезаних лица;
• новчане, финансијске казне и трошкове парничног по-

ступка;
• трошкове банкарске провизије;
• трошкове премера и геодетских снимања;
• трошкове за куповину половне опреме и материјала;
• трошкове монтаже опреме;
• доприносе у натури;

Право на учешће на конкурсу 

Члан 4.

Право на подстицаје остварују:

1. Образовне установе и научно – истраживачке устано-
ве са територије АП Војводине корисници буџетских 
средстава основани од стране Републике Србије или АП 
Војводине за 

Научно–стручне манифестације, везане за област: пољоприв-
реде и  руралног развоја. 

2. - локалне самоуправе са територије АП Војводине,
- удружења грађана са територије АП Војводине, у чијем 

су делокругу пољопривредне активности и рурални раз-
вој, осим удружења грађана која се баве сточарском про-
изводњом у смислу члана 37. став 2. Закона о удружењи-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009 и 99/2011 - др. закони 
и 44/2018- други закон) за

Манифестације типа сајмова и изложби, које су везане за 
пољопривреду и рурални развој

3. - локалне самоуправе са територије АП Војводине,
- удружења грађана са територије АП Војводине која се 

баве пољопривредном производњом, негују традицио-
налне вредности и баве се очувањем старих заната на 
селу, осим културно уметничких друштава за

Локално–традиционалне манифестације са сврхом очувања тра-
диционалних заната и очувања производње локалних производа.

За манифестације под редним бројем 2. и 3. могу конкурисати 
удружења грађана која су  уписана у АПР пре 01.01.2020.године.

Услови за учешће на Конкурсу

Члан 5.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА 

1. Удружења грађана чије је седиште на територији Аутоном-
не покрајине Војводине и чија је делатност и чији су циље-
ви дефинисани статутом/оснивачким актом а остварују у 
вези с пољопривредном производњом и развојем села (ру-
ралним развојем), а која су уписана у одговарајући регис-
тар Агенције за привредне регистре пре 01.01.2020. године. 

2. Да поседују Програм манифестације;
3. Да је подносилац пријаве регулисао пореске и друге дос-

пеле обавезе из јавних прихода  за  2019. годину;
4. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији 

јединице локалне самоуправе са територије АП Војводи-
не и место реализације мора бити на територији једини-
це локалне самоуправе са територије АП Војводине;

5. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговор-
них обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни 
према Министарству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде на основу раније потписаних уговора;

6. Да се плаћање врши на текући рачун добављача или го-
товински, а плаћања путем компензације и цесије неће 
бити призната.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ОБРАЗОВНЕ И 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ:

1. Да поседују Програм манифестације;
2. Да је подносилац пријаве регулисао пореске и друге дос-

пеле обавезе из јавних прихода  за  2019. годину;
3. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији 

јединице локалне самоуправе са територије АП Војводи-
не и место реализације мора бити на територији једини-
це локалне самоуправе са територије АП Војводине;

4. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговор-
них обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни 
према Министарству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде на основу раније потписаних уговора;

5. Да се плаћање врши на текући рачун добављача или го-
товински, а плаћања путем компензације и цесије неће 
бити призната.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ  ЗА ЛОКАЛНЕ СА-
МОУПРАВЕ:

1. Поседује Програм манифестације,
2. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговор-

них обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни 
према Министарству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, на основу раније потписаних уговора;

3. Одлука о одржавању манифестације, сајма или изложбе 
са исказаним буџетом и средствима за суфинансирање.
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Потребна документација

Члан 6.

Приликом подношења Пријаве за доделу подршке за одржавање манифестације, организатор, у зависности од врсте манифестације, 
подноси следећа документа:

 Ред
бр. Oбавезна документација

Kорисници

Образовнe и 
научно-стручне 

установе

Удружења 
грађана

Локалне 
самоурпаве

1. Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за 
привредне регистре не да не

2. Упис у регистар Привредног суда за Образовне научно 
стручне установе да не не

3. Фотокопија потврде о пореском индентификационом 
броју да да да

4.
Попис чланова удружења који оверава удружење ако је 

удружење организатор манифестације на Обрасцу 1. Се-
кретаријата

не да не

5. Програм манифестације са сатницом дешавања (потпи-
сан и печатиран) да да да

6.
Одлуку локалне самоуправе о одржавању манифеста-

ције , сајма или изложбе са исказаним буџетом и средстви-
ма суфинансирања 

не не да

7.

Извод из записника или одлуке научно стручног већа, 
односно научног већа или одговарајућег органа науч-
ностручне организације о прихватању организовања ску-
па и финанијског плана

да не не

8. Програм скупа са учесницима, саставом програмског и 
организационог одбора да да да

9. Потврда надлежне Пореске управе о непостојању обаве-
за из јавних прихода за 2019. годину да да не

10. Фотокопија потврде банке о жиро рачуну не да да

11. Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца 
пријаве да да да

12. Фотокопија картона депонованих потписа  од Управе за 
трезор  да да да

13.
Фотокопија Статута удружења грађана на којој је ви-

дљива овера од стране АПР-а, ако је удружење организа-
тор манифестације

не да не

14. Финансијски план организовања манифестације – буџет  
(потписан и печатиран - Образац 2. и 3.) да да да

15. Изјава подносиоца пријаве о непостојању сукоба инте-
реса не да не

16. Интерни акт о антикорупцијској политици не да не

Подносилац пријаве - на обрасцу који је саставни део прија-
ве на Конкурс – треба да се изјасни о томе да ли ће докумен-
тацију наведену под тачкама  1, 2, 3 и 9 прибавити сам или 
је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, по службеној 
дужности.

Обрасци су у електронском облику доступни на интернет стра-
ници Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs .

Поступање са непотпуним  пријавама

Члан 7.

За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са 
законом који уређује општи управни поступак, а за осталу доку-
ментацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана од 
дана пријема позива.

Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног ста-
ва не допуне документацију, пријава ће бити одбачена као непотпуна.

Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања 
документације која је тражена позивом из става 1. овог члана.

Комисија ће одбацити :

• неблаговремене пријаве,
• недозвољене пријаве, 
• пријаве поднете од стране неовлашћеног лица.

Одлучивање о додели бесповратних финансијских средстава 
средстава

Члан 8.

За подносиоце пријава образовне и научно стручне установе и 
локалне самоуправе 
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Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), 
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве 
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.

Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају 
услове на основу достављене документације, у складу с Конкур-
сом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефини-
сани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се 
додељују бесповратна средства .

Комисија има право да заседа, када процени да су се стекли ус-
лови за доношење записника са предлогом одлуке о додели сред-
става у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом 
тражених средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и 
износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима непри-
хватљивости.

Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни 
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена сред-
ства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства 
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на ос-
нову предлога Комисије. 

Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајин-
ског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.

За подносиоце пријава удружења грађана

Поступак одлучивања за подносиоце пријава удружења грађа-
на, регулисан је у складу са Уредбом о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за финансирање про-
грама од јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник 
РС“, бр. 16/2018).

Критеријуми за доделу бесповратних финансијских средстава

Члан 9. 

Комисија даје предлог за доделу бесповратних финансијских 
средстава на основу поднете документације и критеријума:

KРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ 
ОРГАНИЗАТОРИМА НАУЧНО-СТРУЧНИХ СКУПОВА У 

2020. ГОДИНИ

Критеријуми за доделу финансијске подршке организаторима 
научно-стручних скупова у 2020. години су следећи:

1. Карактер манифестације,
2. Манифестације традиционалонг карактера,
3. Подржаност манифестације од стране суорганизатора и 

донатора,
4. Оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројект-

не активности.  

KРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА  
ОРГАНИЗАТОРИМА САЈМОВА И ИЗЛОЖБИ ВЕЗАНИХ 
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И ЛОКАЛНО – 

ТРАДИЦИОНАЛНИХ  МАНИФЕСТАЦИЈА У 2020. ГОДИНИ

Критеријуми за јединице локалне самоуправе и удружења 
грађана:

1. Значај програма манифестације за развој у пољопивре-
ди,

2. Манифестације традиционалонг карактера,
3. Подржаност манифестације од стране суорганизатора и 

донатора,
4. Оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројект-

не активности,
5. Манифестација је убележена у календар манифестација 

и фестивала Туристичке организације Војводине.

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за све ма-
нифестације предвиђене за 2020. годину. С тим да ће се за манифе-
стације одржане до момента подношења пријаве на конкурс, рефун-
дација вршити средставима које додељује давалац под условом да се 
уз пријаву на конкурс доставе одмах сва правдања у складу са Кон-
курсом за доделу средстава за одржавање традиционалних манифе-
стација у 2020. години на територији АП Војводине и Правилником 
за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација 
у 2020. години на територији АП Војводине - уговори и изводи из 
банке, рачуни и наративни извештај са одржане манифестације.

У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, 
формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповра-
тна средства до утрошка опредељених Конкурсом. Пријаве на 
Конкурс које остваре број бодова мањи од 50% од укупног броја 
бодова - не улазе у даље разматрање Комисије.

Поступање са пријавама које су одбијене/одбачене или нису у 
потпуности прихваћене 

Члан 10. 

На основу одлуке, Комисија сачињава, а покрајински секретар 
доноси решење са образложењем и поуком о правном средству за 
подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или нису 
у потпуности прихваћене пријаве на основу предлога одлуке.

Право приговора 

Члан 11. 

За подносиоце пријава образовне и научно стручне установе и 
локалне самоуправе 

Поред наведених лица из члана 11. Правилника, право пригово-
ра има и сваки незадовољни подносилац пријаве коме су одобрена 
средства на основу Одлуке о додели средстава која је објављена 
на званичној интернет страни Покрајинског секретријата. 

Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3) дана 
од достављања појединачног решења, односно најкасније у року од 
седам (7) дана од дана објављивања одлуке на сајту Секретаријата.

Покрајински секретар одлучује о приговору у року од седам (7) 
радних дана од дана пријема приговора. 

Приговор секретар може да одбаци као неблаговремен, недоз-
вољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га усвоји у пот-
пуности или делимично или да одбије приговор  као неоснован. 

О приговору одлучује се решењем. 

За подносиоце пријава удружења грађана

Право приговора за подносиоце пријава удружења грађана регули-
сан је у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног ин-
тереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018).

Коначна одлука

Члан 12.

Коначну одлуку доноси покрајински секретар, на основу доне-
тих решења по основу евентуалних приговора, а која се објављује 
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.

Уговор о додели средстава

Члан 13.

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности 
уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у 
коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, 
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износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, ин-
струменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава 
обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвр-
шења уговорне обавезе-предмета програма и повраћај неутроше-
них средстава. 

Праћење извршавања Уговора

Члан 14. 

За подносиоце пријава образовне и научно стручне установе и 
локалне самоуправе 

Реализацију, праћење и контролу уговорних обавеза спроводи 
Сектор за спровођење пољопривредне политике, праћење ев-
ропских интеграција у области руралног развоја и саветодавне 
службе.

Корисник средстава је дужан да Секретаријату достави нара-
тивни и финансијски коначни извештај, рачуне, изводе из банке 
о извршеном плаћању као и уговоре склопљене са учесницима 
манифестације.

Образац наративног и финансијског извештаја  је саставни део 
овог Правилника.

За подносиоце пријава удружења грађана

Реализацију уговора Покрајински секретаријат закључених 
са Удржењима грађана  прати у складу са Уредбом о средствима 
за подстицање програма или недостајућег дела средстава за фи-
нансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 
(„Сл.гласник РС“, бр. 16/2018).

Сукоб интерса код корисника средстава удружења грађана 

Члан 15.

Удружење ће предузети све потребне мере у циљу избегавања 
сукоба интереса приликом коришћења наменских средстава и 
одмах по сазнању обавестити Покрајински секретаријат о свим 
ситуацијама које представљају или би могле довести до сукоба 
интереса, у складу са законом.

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно 
извршење уговорних обавеза било ког лица везаног уговором уг-
рожено због прилике да то лице својом одлуком или другим ак-
тивностима учини погодност себи или са њим повезаним лицима 
(чланови породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или 
родитељ), запосленом, члану удружења, а на штету јавног инте-
реса и то у случају породичне повезаности, економских интереса 
или другог заједничког интереса са тим лицем.

Сваки сукоб интереса Покрајински секретаријат посебно раз-
матра и може од удружења затражити сва потребна обавештења 
и документацију.

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу 
уговора, Покрајински секретаријат ће затражити од удружења да 
без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме одгова-
рајуће мере.

Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава спро-
води програм који је усмерен на чланове удружења као кориснике 
програма који припадају социјално осетљивим групама или осо-
бама са инвалидитетом.

Исплата бесповратних финансијских средстава   

Члан 16.

Средства подстицаја за подршку организовања традиционал-
них манифестација по овом конкурсу додељују се бесповратно. 

Средства ће се исплаћивати на основу уговора између По-
крајинског секретаријата и корисника средстава.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

Организатор коме су одобрена средства за одржавање манифе-
стације има обавезу да ‒ током трајања манифестације ‒ уочљиво 
огласи да је добио финансијску подршку Покрајинског секрета-
ријата.

Завршне одредбе

Члан 17.

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Сл. листу 
АПВ“.

У Новом Саду,дана 16.01.2020. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

др Вук В. Радојевић с.р.

82.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 - 
др.одлука, 37/15, 29/17 и 24/19), чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину 
(„Службени лист АПВ“, брoj 54/2019), у вези са Законом о 
подстицајима и руралном развоју („Службени гласник РС“, 
бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Покрајинском 
скупштинском одлуком о програму подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, 
(„Службени лист АПВ“, број 54/2019), и Пословником о раду 
комисије за израду конкурса и правилника и поступања по 
конкурсима расписаних у Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: 
покрајински секретар) доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА
У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2020. ГОДИНИ

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели средстава за подршку младима у 
руралним подручјима на територији АП Војводине у 2020. 
години (у даљем тексту: Правилник) прописује се висина 
и начин доделе средстава, намена средстава, поступак 
додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава и друга 
питања значајна за конкурс из Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
територију Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину 
( у даљем тексту: Програм), који је саставни део Покрајинске 
скупштинске одлуке о програму подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
територију Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 54/2019) на који је сагласност дало 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 
320-40-9680/2019-09 од 04.12.2019. године.

Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина 
Аутномне покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: 
Покрајински секретаријат) задужен је за његову реализацију.
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Висина и начин доделе бесповратних средстава
Члан 2. 

За реализацију активности предвиђено је укупно 270.000.000,00 
динара.  

Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса 
који се објављује у „Службеном листу АП Војводине“ и у дневним 
новинама „Дневник“, као и на интернет страници Покрајинског 
секретаријата (у даљем тексту: Конкурс).

Конкурс је отворен до 21.02.2020. године.

Документација поднета на Конкурс се не враћа. На захтев 
подносиоца пријава, који нису остварили право на бесповратна 
средства, могуће је враћање документације, уз достављање 
оверене фотокопије исте.

Средства за подршку инвестиција – према Правилнику и по 
Конкурсу – додељују се бесповратно.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу 
утврђују се у износу до 90 % од укупно прихватљивих трошкова 
инвестиције. 

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може бити већи од 1.500.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 500.000,00 динара.

Намена бесповратних средстава

Члан 3.

Бесповратна средства која додељују по овом Конкурсу 
намењена су за следеће инвестиције: 

Шифра мере Мера подршке / инвестиција

Мера 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 

Шифра
инвестиције Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

Сектор млеко

101.1.1. Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза

101.1.3.
Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, 

материјале и инсталације
*** НАПОМЕНА: видети члан 5. тачка 4. Правилника

101.1.4.

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака 
(транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пум-
пе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за 
пуњење течног стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог стајња-
ка, укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак) 

*** НАПОМЕНА: видети члан 5. тачка 4. Правилника

101.1.8. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

Сектор месо

101.2.1. Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се корис-
те за производњу меса  

101.2.3.

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака 
(транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пум-
пе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за 
пуњење течног стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог стајњака, 
полутечног и течног стајњака, резервоари за течни стајњак, специјализоване прико-
лице за транспорт чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом опремом), 
укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)

 *** НАПОМЕНА: видети члан 5. тачка 4. Правилника

101.2.5.

Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење 
животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и до-
затори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице 
и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и 
комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.) 

*** НАПОМЕНА: видети члан 5. тачка 4. Правилника

101.2.8. Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези

101.2.9. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

Сектор производње
конзумних јаја

101.3.1. Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја

101.3.2. Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја

101.3.4. Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског ђубрива; по-
себна опрема за транспорт ђубрива



Страна 252 - Броj 5 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 22. јануар 2020.

Сектор воће, грожђе, 
поврће (укључујући пе-
чурке) и цвеће

101.4.1. Подизање нових вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расаднич-
ку производњу

101.4.3. Подизање, набавка и опремање система противградне заштите  у воћњацима и 
вишегодишњим засадима

101.4.4. Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада

101.4.5. Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи у заштићеном 
простору

101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при произ-
водњи у заштићеном простору

101.4.7. Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака 
при производњи у заштићеном простору

101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)

101.4.9. Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу при произ-
водњи у заштићеном простору

101.4.10. Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстра-
та при производњи у заштићеном простору

101.4.11. Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (тзв. ђубрење угљен диоксидом 
при производњи у заштићеном простору)

101.4.13. Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа

101.4.14. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа 

101.4.15. Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа

101.4.17. Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију

101.4.18. Опрема/механизација за заштиту од мраза

101.4.24. Машине за заштиту биља

101.4.25. Машине за убирање односно скидање усева

101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 

Сектор пчеларство
101.6.1. Набавка нових пчелињих друштава

101.6.2. Набавка опреме за пчеларство (кошнице и контејнери)

Шифра мере Мера подршке/инвестиција

Мера 304.5 Подршка преради на газдинству

Шифра 
инвестиције Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

Прерада млека 304.5.1.1. НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И 
ПАКОВАЊЕ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА:

 – аутоматски уређаји за узорковање

– флексибилна црева са одговарајућим спојницама и прикључцима

– механички филтери

– одвајачи ваздуха (деаератори)

– хладионици за млеко са пратећом опремом (вентили, температурне сонде и др.)

– складишни танкови са пратећом опремом (мешалице, мерачи и индикатори ни-
воа, запремине и температуре, вентили и др.)

– цевоводи са вентилима

– пастеризатори са пратећом опремом (балансни котлић, пумпе, вентили, сонде за

мерење температуре, уређаји за припрему вруће воде и др.)

– центрифугални сепаратори за млеко са пратећом опремом

– бактофуге са пратећом опремом

– уређаји за микрофилтрацију млека са пратећом опремом

– уређаји за аутоматску стандардизацију млека са пратећом опремом

– процесни танкови са пратећом опремом (мешалице, мерачи и индикатори нивоа, 
запремине и температуре, вентили и др)
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– дупликатори-ферментори са припадајућом опремом (мешалице, мерачи и инди-
катори нивоа, запремине, pH и температуре, вентили и др.)

– хомогенизатори за млеко

– упаривачи са припадајућом опремом

– дозатори за разне врсте додатака (ароме, пастозни производи од воћа и поврћа 
и др)

– цевасти и плочасти измењивачи топлоте, термизатори са пратећом опремом и 
др.

– уређаји за припрему и растварање прашкастих материја (млека у праху, чоко-
ладног праха и сл.)

– уређаји за отапање замрзнутих производа

– миксери (мешачи)

– тунели за хлађење и ферментацију

– танкови за производњу сирева

– уређаји за сољење сирева

– пресе за сир

– калупи за сир

– уређаји за резање сира

– уређаји за производњу маслаца (бућкалице)

– машине пунилице, разне са пратећом опремом

– машине за паковање транспортног (збирног) паковања

– машине за палетизирање

– уређаји за означавање и етикетирање

– транспортне траке и конвејери

– опрема за контролу и аутоматско управљање са одговарајућим софтверима

– амбалажа за пуњење и паковање производа израђена од метала, стакла, по-
лимерних материјала, комбинованих материјала, метализованих и силиконизова-
них полимерних филмова и фолија и др.

ПРОИЗВОДНЕ ЛИНИЈЕ

– процесна опрема за ултрафилтрацију млека (модули за ултрафилтрацију са пра-
тећом опремом, танкови и др.)

– процесна опрема за производњу сирева (разне врсте)

– процесна опрема за производњу сирних и млечних намаза и топљених сирева

– процесна опрема за производњу УХТ производа (стерилизатори, евапоратори, 
хомогенизатори, асептик танкови и др.)

– процесна опрема за сушење (млека, сурутке и др. укључујући и храну на бази 
млека за одојчад и малу децу)

– процесна опрема за производњу кондензованог млека

– процесна опрема за производњу сладоледа

– аутоматске линије за пуњење и паковање производа

Прерада меса 304.5.2.1.  НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ОМАМЉИВАЊЕ, КЛАЊЕ И ОБРАДУ ТРУПОВА:

– уређаји и опрема за електрично и/или механичко омамљивање животиња 
(свиње, говеда, овце/козе, живина, риба и др.)

– опрема за спољашњу обраду трупова свиња (уређаји за шурење, уређаји за ма-
шинско уклањање длака/чекиња, уређаји за спаљивање заосталих длака/чекиња, 
уређаји за завршну спољашњу обраду трупа/„полирање”, опрема за завршно прање 
трупа и др.)

– вакуум уређај за обраду ректума

– уређаји за скидање коже

– опрема/уређаји за расецање трупова на полутке (тестере)

– електрична, пнеуматска или ручна опрема за одсецање нејестивих делова трупа 
(тестере, клешта и др.)

– опрема за ветеринарско-санитарни преглед главе, трупа и унутрашњих органа

– опрема за чишћење и прање јестивих делова
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(изнутрица) на линији клања

– опрема за чишћење, прање и обраду желудаца и црева

– опрема за прихват и транспорт јестивих делова и споредних производа клања

– опрема за механички транспорт и савладавање висинске разлике на линијама за 
клање животиња и обраду трупова

304.5.2.2.
 НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, ПРИЈЕМ, ЧУВАЊЕ/СКЛА-

ДИШТЕЊЕ (ХЛАЂЕЊЕ), УКЛАЊАЊЕ И ПРЕРАДУ СПОРЕДНИХ ПРОИЗ-
ВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА КОЈИ НИСУ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ:

 – систем за сакупљање крви на линији клања (шупљи ножеви, зупчаста пумпа и 
изоловани контејнер за привремено складиштење)

– уређај и опрема за уклањање и пнеуматски транспорт садржаја дигестивног 
тракта из кланице до места за привремено одлагање

– уређај и опрема за уклањање и пнеуматски транспорт споредних производа жи-
вотињског порекла из кланице до места за привремено одлагање

– вакуум уређај са опремом и сабирним танком за уклањање кичмене мождине из 
кичменог стуба говеда

– уређаји за вакуум – паковање меса и производа од меса

– уређаји за етикетирење производа и паковања

– аутоматске ваге са етикетирком

– уређаји за нарезивање меса и производа

– машине за паковање у МАП-у меса и производа од меса

– уређаји за скидање омотача

304.5.2.3.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА РАСЕЦАЊЕ, ОБРАДУ, ПРЕРАДУ, ПА-
КОВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ МЕСА И УСИТЊЕНОГ МЕСА, ПОЛУПРОИЗ-
ВОДА ОД МЕСА, МАШИНСКИ СЕПАРИСАНОГ МЕСА И ПРОИЗВОДА ОД 
МЕСА:

 – транспортне траке за месо и/или посуде са сировинама

– опрема за расецање меса

– машине за сечење меса

– уређаји за скидање коже са масног ткива

– уређаји за обликовање уситњеног меса и полупроизвода од меса

– уређаји за производњу леда

– уређаји за млевење меса (Волф)

– уређаји за сечење смрзнутог меса („гиљотине”, дробилице и др.)

– уређаји за уситњавање меса (кутери, микрокутери и др.)

– уређаји за мешање меса (са и/или без вакуума)

– машине за механичко сепарисање меса (сепаратори)

– уређаји и опрема за припрему саламуре

– уређаји и опрема за убризгавање саламуре (пикл-ињектори)

– уређаји за „масирање” меса (тамблери)

– вакуум пунилице

– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray” детектори

– „клипсерице”

– пресе за месо

– уређаји и опрема за дозирање према врсти и капацитету технолошке линије

– затварачице за конзервисане производе у херметички затвореним контејнерима 
у складу са врстом и капацитетом технолошке линије

– уређаји и опрема за производњу (припрема, обрада, пуњење, димљење, фермен-
тацију/ зрење и сушење, складиштење и паковање ферментисаних производа од меса

– амбалажа за пуњење и паковање производа израђена од метала, стакла, по-
лимерних материјала, метализованих и силиконизованих полимерних филмова и 
фолија и др.
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304.5.2.4.  НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈИ ЗА ХЛАЂЕЊЕ, ПАСТЕРИЗАЦИЈУ И 
СТЕРИЛИЗАЦИЈУ МЕСА И ПРОИЗВОДА ОД МЕСА:

– опрема и уређаји за хлађење и/или замрзавање и складиштење смрзнутих сиро-
вина и производа

– коморе за термичку обраду – пастеризацију („атмоси”, „пастер каде/пастери-
затори”)

– уређаји за термичку обраду – стерилизацију (аутоклави)

Прерада воћа, 
поврћа и грожђа 304.5.3.1.  НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА СУШЕЊЕ ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА, 

КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:

– сушаре (тунелске, тракасте, коморне и др.)

– опрема и уређаји за сушење у вакууму

– опрема и уређаји за микроталасно сушење

– опрема и уређаји за осмотско сушење

– опрема и уређаји за сушење замрзавањем (лиофилизација) – лиофилизатор

304.5.3.2.  НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА, КАО И 
ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:

– континуални тунел за замрзавање

– уређај за замрзавање у блоковима

– класичан тунел

304.5.3.3. НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА БЛАНШИРАЊЕ, ПАСТЕРИЗАЦИЈУ И 
СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДА: 

– бланшери разни, са припадајућом опремом

– пастеризатори (плочасти, цевни, тунелски и др.)

– стерилизатори (хоризонтални, вертикални, континуални и дисконтинуални, 
односно аутоклави)

– пастер када

304.5.3.4. НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА, КАО И ПРЕРА-
ДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:

 – ваге (колске, подне и др.)

– транспортери (хоризонтални, коси или вертикални)

– инспекциона трака

– механички филтери

– пумпе разне (центрифугалне, зупчасте, монопумпе за густе масе)

– одвајачи ваздуха (деаератори)

– суви и ваздушни пречистач

– опрема и уређаји за вађење семене ложе, одвајање, сечење, љуштење, млевење и 
пасирање воћа, поврћа и грожђа

– опрема за одвајање коштица

– уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припадајућом опремом, уређаји 
за реверсну осмозу и криоконцентрисање)

– уређаји за пуњење и дозирање налива са припадајућом опремом

– уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са припадајућом опремом

– уређаји за паковање са припадајућом опремом

– машине за паковање транспортног (збирног) паковања и машине за палетизи-
рање - палетизер

– уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом

– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray” детектори

– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са одговарајућом опремом

– уређаји за етикетирање, разни

– уређаји за припрему технолошке и техничке воде

– пресе за цеђење уља

– амбалажа за пуњење и паковање производа израђена од дрвета, метала, стакла, 
полимерних материјала, метализованих и силиконизованих полимерних филмова 
и фолија и др.
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304.5.3.5.  НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, РАКИЈА И ДРУГИХ АЛ-
КОХОЛНИХ ПИЋА:

(1) опрема за примарну прераду грожђа:

– пријемни вибро сто

– тракасти сто за селекцију целог грожђа

– елеватор за транспорт грожђа

– руљача динамица 100

– вибрациони сто за ручну селекцију бобица

– опрема за аутоматску селекцију бобица грожђа

– муљача динамица 100

– перисталтичка пумпа за транспорт кљука

– затворена пнеуматска преса

– клипна пумпа за транспорт шире

– моно пумпа за транспорт шире

– перисталтичка пумпа за транспорт шире

– импелер пумпа за транспорт шире

– ротациони вакуум филтер

– плочасти филтер

– наплавни филтер

– cross flow филтер

– убодна мешалица

(2) опрема за ферментацију за бела и црвена вина:

– танкови са плаштовима за хлађење и грејање

– танкови са плаштовима за хлађење и грејање

– винификатори за ферментацију и мацерацију црвених вина са плаштовима за 
хлађење и грејање

– винификатори за ферментацију и мацерацију црвених вина са плаштовима за 
хлађење и грејање

– винификатори за ферментацију и мацерацију црвених вина са плаштовима за 
хлађење и грејање

– танк за хладну стабилизацију белих и розе вина

– чилер

– пумпе за претакање, клипна пумпа

– пумпе за претакање, моно пумпа

– пумпе за претакање, перисталтичка пумпа

– пумпе за претакање, импелер пумпа

(3) опрема за чување и неговање вина:

– бачва за чување и одлежавање вина

– бачва за чување и одлежавање вина

– барик буре за чување и одлежавање вина

(4) опрема за пуњење вина:

– линија за пуњење, моноблок са испирањем боца, сушењем, пуњењем и чепи-
лицом

– линија за етикетирање боца и стављање капица

– микрофилтер

– пумпа са baypas-ом

(5) опрема за ракију и друга алкохолна пића:

– инокс судови и универзалне посуде за ракију

– парни генератори за стерилизацију опреме и судова и уређаји за прање

– дрвени судови и бурићи за барикирање

– филтери
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– муљаче

– пумпе

– центрифугални сепаратори

– линије за пуњење и етикетирање уз одговарајућу опрему, пунилице, етикетирке 
и чепилице

– пнеуматске пресе

– млинови и пасирке за воће

– казани за дестилацију

Прерада уљаних
култура 304.5.4.1.  НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ХЛАДНО ЦЕЂЕЊЕ УЉАНИХ КУЛ-

ТУРА:

– пресе за хладно цеђење уља (екструзионе, пужне, хидрауличне)

304.5.4.2.  НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ФИЗИЧКУ РАФИНАЦИЈУ УЉАНИХ 
КУЛТУРА:

– опрема и уређаји за:

– хладно дегумирање и деваксацију

– бељење

– бинтеризација

– деацидификација са деодоризацијом

304.5.4.3.  НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ УЉА:

– ваге (колске, подне и др.)

– механички филтери

– линије са уређајима за дозирање и пуњење уља

– уређаји за паковање са припадајућом опремом

– машине за паковање транспортног (збирног) паковања

– уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом

– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray” детектори

– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са одговарајућом опремом

– уређаји за етикетирање, разни

– уређаји за припрему технолошке и техничке воде

Прерада гајеног,
 зачинског, лековитог 
и ароматичног биља

304.5.5.1. НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА СУШЕЊЕ ГАЈЕНОГ ЗАЧИНСКОГ, 
ЛЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:

 – сушаре (соларне, шаржне, тунелске, тракасте, коморне и др.)

– опрема и уређаји за сушење у вакууму

– опрема и уређаји за микроталасно сушење

– опрема и уређаји за осмотско сушење

– опрема и уређаји за сушење замрзавањем (лиофилизација) – лиофилизатор

304.5.5.2. НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАДУ ГАЈЕНОГ ЗАЧИНСКОГ, ЛЕКОВИТОГ И 
АРОМАТИЧНОГ БИЉА КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:

- ваге (колске, подне и др.)

– транспортери (хоризонтални, коси или вертикални)

– опрема и уређаји за уситњавање (млевење, сецкање), одвајање листа од стабла 
(реблер), љуштење, просејавање (сита) гајеног зачинског, лековитог и ароматичног 
биља

304.5.5.3.
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ДЕСТИЛАЦИЈУ ГАЈЕНОГ ЗАЧИН-

СКОГ, ЛЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗ-
ВОДА (ЗА ПОТРЕБЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ИНДУСТРИЈЕ):

 – опрема и уређаји за дестилацију водом, алкохолом и уљима гајеног зачинског, 
лековитог и ароматичног биља

304.5.5.4.
 НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ЕКСТРАКЦИЈУ ГАЈЕНОГ ЗАЧИН-

СКОГ, ЛЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗ-
ВОДА:

– опрема и уређаји за екстракцију гајеног зачинског, лековитог и ароматичног 
биља и то за:
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– хидродестилацију мањег капацитета,

– дестилацију воденом паром (генератор паре) и екстракцију модификованом апа-
ратуром за печење ракије

304.5.5.5
 НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ПАКОВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ 

ГАЈЕНОГ ЗАЧИНСКОГ, ЛЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА, КАО И 
ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:

– ваге (колске, подне и др.)

– механички филтери

– уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом

– линије са уређајима за дозирање и пуњење

– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray” детектори

– уређаји за паковање са припадајућом опремом

– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са одговарајућом опремом

– уређаји за етикетирање, разни

– машине за паковање транспортног (збирног) паковања

– уређаји за припрему технолошке и техничке воде

– уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припадајућом опремом, уређаји 
за реверсну осмозу и криоконцентрисање)

– уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са припадајућом опремом

Прерада пчелињих 
производа 304.5.6.1.  НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ПРЕРАДУ ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА

– топионици за восак (парни, сунчани, електрични)

– посуде за пречишћавање воска

– стерилизатор воска и посуде за стерилизацију воска

– калупи за израду сатних и матичних основа

– декристализатори меда

– пастеризатори за мед

– рефраткометри

– сепаратори меда, воска и матичне млечи

– пумпе за мед
– сушионици за полен

– млинови за полен;

– опрема и уређаји за сушење полена

– електронске ваге и пратећа опрема

– агрегати

– пумпе разне (центрифугалне, зупчасте, монопумпе за густе масе)

– филтери

– одвајачи ваздуха (деаератори)

– суви и ваздушни пречистач

– опрема и уређаји за одвајање, сечење, љуштење, млевење и пасирање додатака 
пчелињим производима

– уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припадајућом опремом, уређаји 
за реверзну осмозу и криоконцентрисање)

– уређаји за пуњење и дозирање налива са припадајућом опремом

– уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са припадајућом опремом

304.5.6.2. НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ПАКОВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ 
ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА:

– дупликатори за мед, са или без мешача

– електричне пумпе и пунилице за мед

– прохромска амбалажа за складиштење пчелињих производа

– пластична амбалажа за складиштење пчелињих производа

– аутоматски сто за паковање пчелињих производа
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– дозатор за мед

– хомогенизатор

– мешалица

– опрема за складиштење додатака у мед (полен, прополис, матична млеч, суво 
воће, орашасти плодови и др.)

– ваге

– уређаји за паковање са припадајућом опремом

– машине за паковање транспортног (збирног) паковања и машине за палетизи-
рање – палетизер

– уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом

– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray” детектори

– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са одговарајућом опремом

– уређаји за етикетирање, разни

– уређаји за припрему технолошке и техничке воде

Прерада гајених врста 
гљива 304.5.7.1.  НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА СУШЕЊЕ ГАЈЕНИХ ВРСТА ГЉИВА, 

КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА

– сушаре (тунелске, тракасте, коморне и др.)

– опрема и уређаји за сушење у вакууму

– опрема и уређаји за микроталасно сушење

– опрема и уређаји за осмотско сушење

– опрема и уређаји за сушење замрзавањем (лиофилизација) – лиофилизатор

304.5.7.2. НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ ГАЈЕНИХ ВРСТА 
ГЉИВА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА 

– континуални тунел за замрзавање

– уређај за замрзавање у блоковима

– класичан тунел

304.5.7.3. НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА БЛАНШИРАЊЕ, ПАСТЕРИЗАЦИЈУ 
И СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДА

– бланшери разни, са припадајућом опремом

– пастеризатори (плочасти, цевни, тунелски и др.)

– стерилизатори (хоризонтални, вертикални, континуални и дисконтинуални, 
односно аутоклави)

– пастер када

304.5.7.4. НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ 
ГАЈЕНИХ ВРСТА ГЉИВА И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА

– ваге (колске, подне и др.)

– транспортери (хоризонтални, коси или вертикални)

– инспекциона трака

– механички филтери

– пумпе разне (центрифугалне, зупчасте, монопумпе за густе масе)

– одвајачи ваздуха (деаератори)

– суви и ваздушни пречистач

– опрема и уређаји за одвајање, сечење, љуштење, млевење и пасирање гајених 
врста гљива

– уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припадајућом опремом, уређаји 
за реверсну осмозу и криоконцентрисање)

– уређаји за пуњење и дозирање налива са припадајућом опремом

– уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са припадајућом опремом

– уређаји за паковање са припадајућом опремом

– машине за паковање транспортног (збирног) паковања и машине за палетизи-
рање - палетизер

– уређаји за прање амбалаже разнеразне, са припадајућом опремом

– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray” детектори
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– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са одговарајућом опремом

– уређаји за етикетирање, разни

– уређаји за припрему технолошке и техничке воде

Преарда плодова 
сакупљених из приро-

де
304.5.8.1. НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА СУШЕЊЕ ПЛОДОВА САКУПЉЕНИХ 

ИЗ ПРИРОДЕ, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА

 – сушаре (тунелске, тракасте, коморне и др.)

– опрема и уређаји за сушење у вакууму

– опрема и уређаји за микроталасно сушење

– опрема и уређаји за осмотско сушење

– опрема и уређаји за сушење замрзавањем (лиофилизација) – лиофилизатор

304.5.8.2.  НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ ПЛОДОВА СА-
КУПЉЕНИХ ИЗ ПРИРОДЕ, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА

 – континуални тунел за замрзавање

– уређај за замрзавање у блоковима

– класичан тунел

304.5.8.3.  НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА БЛАНШИРАЊЕ, ПАСТЕРИЗАЦИЈУ 
И СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДА

– бланшери разни, са припадајућом опремом

– пастеризатори (плочасти, цевни, тунелски и др.)

– стерилизатори (хоризонтални, вертикални, континуални и дисконтинуални, 
односно аутоклави)

– пастер када

304.5.8.4. НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА, КАО И 
ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА

 – ваге (колске, подне и др.)

– транспортери (хоризонтални, коси или вертикални)

– инспекциона трака

– механички филтери

– пумпе разне (центрифугалне, зупчасте, монопумпе за густе масе)

– одвајачи ваздуха (деаератори)

– суви и ваздушни пречистач

– опрема и уређаји за одвајање, сечење, љуштење, млевење и пасирање гајених 
врста гљива

– уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припадајућом опремом, уређаји 
за реверсну осмозу и криоконцентрисање)

– уређаји за пуњење и дозирање налива са припадајућом опремом

– уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са припадајућом опремом

– уређаји за паковање са припадајућом опремом

– машине за паковање транспортног (збирног) паковања и машине за палетизи-
рање -палетизер

– уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом

– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray” детектори

– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са одговарајућом опремом

– уређаји за етикетирање, разни

– уређаји за припрему технолошке и техничке воде
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Шифра мере Мера подршке/инвестиција

Мера 601 Подршка малим пиварама

Шифра 
инвестиције Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

601.1.1. НАБАВКА ОСНОВНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИВА 

- опрема за пријем, припрему и прераду сировина за производњу пива 

- опрема и машине које се користе у малој занатској производњи пива: за припрему 
слада за комљење, за производњу сладовине, за производњу пива, додатна опрема за 
отакање нефилтрираног пива као и отакање пива у стакленој амбалажи.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу и за једну врсту производње.

Бесповратна средства која се додељују из Програма не могу се 
користити за:

• инвестиције реализоване пре потписивања уговора са 
Секретаријатом и опрему купљену пре тог датума;

• порезe, укључујући и порез на додату вредност;
• плаћање путем компензације и цесије;
• царинске, увозне и остале врсте административних так-

си, накнаде за потребне сагласности од државних инсти-
туција и јавних предузећа;

• промет између повезаних лица;
• новчане, финансијске казне и трошкове парничног по-

ступка;
• трошковe банкарске провизије;
• трошковe јемства и сличне накнаде;
• трошкове премера и геодетских снимања;
• трошкове за куповину половне опреме и материјала;
• трошкове превоза, монтаже опреме и друге оперативне 

трошкове;
• доприносе у натури.

Право на учешће на Конкурсу

Члан 4.

Право на подстицаје за Инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава остварују физичка лица старијa 
од 18 година којa у моменту подношења захтева не смеју 
имати више од 40 година, који су први пут уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног 
газдинства након, 01.01.2020. године или ће се уписати у Регистар 
пољопривредних газдинстава до дана закључења уговора. 

Право на подстицаје за Подршку преради на газдинставу и 
Подршку малим пиварама остварују физичка лица старијa од 
18 година којa у моменту подношења захтева не смеју имати 
више од 40 година, који ће се као предузетник или правно лице 
регистровати у Агенцији за привредне регистре и као такви 
уписати у Регистар пољопривредних газдинстава до момента 
потписивања уговора. 

Право на подстицаје остварују подносиоци пријава који имају 
пребивалиште у насељеном месту у ком се не налази седиште 
града (Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Вршац, 
Сремска Митровица, Кикинда, Сомбор - Закон о територијалној 
организацији Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 
18/2016 и 47/2018).

Услови за учешће на Конкурсу

Члан 5.

1. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе са територије АП 
Војводине, односно правна лица морају имати седиште 
на територији јединице локалне самоуправе с терито-
рије АП Војводине, с тим што и место реализације ин-
вестиције мора бити на територији јединице локалне са-

моуправе са територије АП Војводине у месту пребива-
лишта подносиоца пријаве или у месту суседне јединице 
локалне самоуправе;

2. подносилац пријаве мора имати објекат за смештај жи-
вотиња у власништу или закупу у периоду од најмање 
пет година (закуп почиње од дана подношења захтева за 
коришћење бесповратних средстава) – уколико аплици-
ра за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава (набавка приплодних грла и опремање фар-
ми);

3. подносилац пријаве мора имати објекат у којем ће се вр-
шити прерада у власништу или закупу у периоду од нај-
мање пет година (закуп почиње од дана подношења за-
хтева за коришћење бесповратних средстава) – уколико 
аплицира за Подршку преради на газдинставу;

4. подносилац пријаве мора имати у власништву животиње 
- уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме 
за припрему сточне хране у сектору млеко и месо);

5. подносилац пријаве мора имати објекат у власништу или 
закупу у периоду од најмање пет година (закуп почиње 
од дана подношења захтева за коришћење бесповратних 
средстава) – уколико аплицира за Подршку малим пива-
рама;

6. подносилац пријаве мора регулисати обавезе по ре-
шењима о накнадама за одводњавање/наводњавање за-
кључно са 31.12.2019. године;

7. подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне 
самоуправе, закључно са 31.12.2019. године;

8. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси 
пријаву не сме користити подстицаје по неком другом 
основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, однос-
но иста инвестиција не сме бити предмет другог поступ-
ка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с 
посебним прописом којим се уређује кредитна подршка 
регистрованим пољопривредним газдинствима;

9. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговор-
них обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни 
према Министарству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, на основу раније потписаних уговора;

10. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица - у смислу члана 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 
36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 
91/2019);

11. парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет 
инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар 
пољопривредних газдинстава након доношења одлуке о 
додели средстава. Уколико је парцела у закупу, потреб-
но је да је до истека уговора о закупу преостало најмање 
пет година;

12. подносилац пријаве мора имати израђен пословни план 
‒ економску одрживост пројекта;

13. спровођење прихватљивих активности не сме започети 
пре доношења одлуке о додели средстава.

Специфични услови за учешће на конкурсу
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Члан 6.

Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава

Прихватљиви корисници у Сектору млека су:

• Пољопривредна газдинства која поседују у свом 
власништву 1 - 19 млечних крава.

• У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних 
грла, прихватљиви корисници су пољопривредна 
газдинства која поседују у свом власништву 3-99 
квалитетних приплодних грла говеда млечних раса, 10-
299 приплодних грла оваца и коза, на крају инвестиције.

• Пољопривреднo газдинствo мора имати потврду за 
млечне краве издату од надлежне ветеринарске службе.

Прихватљиви корисници у Сектору меса су:

• Пољопривредна газдинства са до 19 грла квалитетних 
приплодних  говеда товних раса или мање од 150 грла 
приплодних оваца или коза, или до29  приплодних крмача, 
или до 99 товних свиња, или од 1.000 -  3.999  бројлерa.

• У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних 
животиња, прихватљиви корисници су пољопривредна 
газдинства која поседују у свом власништву: 3-99 грла 
квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-299 
квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-99 грла 
квалитетних приплодних крмача, на крају инвестиције.

• Пољопривреднo газдинствo мора имати потврду за 
одговарајућу категорију животиња издату од надлежне 
ветеринарске службе.

• Сектор производње комзумних јаја нема специфичних 
критеријума прихватљивости.

Прихватљиви корисници у Сектору воће су:

• Пољопривредна газдинства која имају до 1,99 хектара 
јагодичастог воћа и хмеља;  до 4,99 хектара другог  воћа; 
0,1 – 49 хектара цвећа;  0,2 – 99 хектара винове лозе.

• За инвестиције у Подизање нових или обнављање 
постојећих (крчење и подизање) производних (са 
наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове 
лозе,  прихватљиви корисници су пољопривредна 
газдинства са: 0,1- 49 хектара јагодастих врста  воћака 
и хмеља;  0,3- 99 хектара другог  воћа; 0,1 – 49 хектара 
цвећа; 0,2 – 99 хектара винове лозе, на крају инвестиције. 

Прихватљиви корисници у Сектору поврће су:

• Пољопривредна газдинства са капацитетом до 0,49 
хектара пластеника до 2,99 хектара производње поврћа 
на отвореном простору. 

Прихватљиви корисници у Сектору остали усеви (житарице, 
уљарице, шећерна репа) су:

• Пољопривредна газдинства која имају имају до 49,99 
хектара земљишта под осталим усевима.

• За инвестиције за набавку  машина и опреме за 
наводњавање прихватљиви корисници су пољопривредна 
газдинства која имају до 99,99 хектара земљишта под 
осталим усевима.

Прихватљиви корисници у Сектору пчеларства су:

• Прихватљиви корисници за набавку кошница, машина 
и опреме за пчеларство прихватљиви корисници су 
пољопривредна газдинства која имају 20-500 кошница.

Подршка преради на газдинству

Прихватљиви корисници у Сектору млека су:

• пољопривредна газдинства која недељно прераде 
максимално 5.000 литара сировог млека односно 
годишње максимално 250.000 литара;

• пољопривредна газдинства морају имати одобрен 
објекат у складу са Правилником  о малим количинама 
примарних производа које служе за снабдевање 
потрошача, подручју за обављање тих делатности као и 
одступања која се односе на мале субјекте у пословању 
храном животињског порекла“  („Службени гласник 
РС”, број 111/17).

Прихватљиви корисници у Сектору меса су:

• пољопривредна газдинства која недељно прераде 
максимум 2.000 килограма, односно годишње 
максимално 100.000 килограма производа од меса;

• пољопривредна газдинства морају имати одобрен 
објекат у складу са Правилником  о малим  количинама 
примарних производа које служе за снабдевање 
потрошача, подручју за обављање тих делатности као и 
одступања која се односе на мале субјекте у пословању 
храном животињског порекла“  („Службени гласник 
РС”, број 111/17).“

Прихватљиви корисници у Сектору производња пива су:

• пољопривредна газдинства која имају  годишњу произ-
водњу до 10.000 hl пива. 

• Пољопривредна газдинства морају бити уписана у Цен-
трални регистар објеката у складу са Законом о безбед-
ности хране („Службени гласник РС“, број 41/2009) и 
Правилником о садржини и начину вођења Централног 
регистра објеката („Службени гласник РС“, број 20/2010 
).

Потребна документација

Члан 7.

1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 

карта подносиоца захтева;
3. доказ о власништву парцела на којима се поставља опре-

ма или оверена фотокопија уговора о закупу ‒ који обух-
вата период од минимално пет (5) година (закуп почиње 
од дана подношења захтева за коришћење бесповратних 
средстава) - уколико аплицира за Инвестиције у физичку 
имовину пољопривредних газдинстава (вишегодишњи 
засади, пластеници, наводњавање)

4. доказ о власништву животиња (матични лист или пасош 
за животиње) уколико аплицира за Инвестиције у физич-
ку имовину пољопривредних газдинстава (набавку ма-
шина и опреме за припрему сточне хране у сектору мле-
ко и месо као и за набавку опреме за фиксне ограде и 
електричне ограде за пашњаке/ливаде);

5. доказ о власништву објекта за држање стоке или оверена 
фотокопија уговора о закупу објекта, уколико није влас-
ник објекта ‒ који обухвата период од минимално пет (5) 
година (закуп почиње од дана подношења захтева за ко-
ришћење бесповратних средстава) - уколико аплицира за 
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газ-
динстава (набавка приплодних грла и опремање фарми)

6. доказ о власништву објекта у коме се врши прерада или 
оверена фотокопија уговора о закупу објекта, уколико 
није власник објекта ‒ који обухвата период од минимал-
но пет (5) година од момента подношења захтева за ко-
ришћење бесповратних средстава– уколико аплицира за 
Подршку преради на газдинставу или за Подршку малим 
пиварама

7. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 2019. 
године за подносиоца пријаве; 

8. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве из-
дато од стране надлежног органа јединице локалне само-
управе пребивалишта;

9. предрачун са спецификацијом опреме;
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10. фотокопија дипломе о стеченом образовању подносиоца 
захтева;

11. пословни план ‒ економска одрживост пројекта;
12. изјава да добављач и наручилац опреме не представљају 

повезана лица у складу с чланом 62. Закона о привред-
ним друштвима (изјава је у оквиру обрасца пријаве).

13. изјава добављача да може извршити испоруку предмета 
инвестиције из предрачуна у року од 45 дана од дана пот-
писивања уговора о додели бесповратних средстава.

Уколико подносилац пријаве не достави потребну 
документацију наведену под тачкама 7 и 8, Покрајински 
секретаријат по службеној дужности од надлежних органа 
прибавља податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција у складу са законом који уређује општи управни 
поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик, од стране овлашћеног судског тумача.

Уколико је предрачун исказан у страној валути, неопходно 
је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској 
противвредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан 
издавања предрачуна. 

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.

Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.

Поступање с непотпуним пријавама

Члан 8.

За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак, а за осталу 
документацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана 
од дана пријема позива.

Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног 
става не допуне документацију, пријава ће бити одбачена као 
непотпуна.

Пријаве које су допуњене биће разматране тек након 
достављања документације која је тражена позивом из става 1. 
овог члана.

Комисија ће одбацити :

• неблаговремене пријаве,
• недозвољене пријаве, 
• пријаве поднете од стране неовлашћеног лица 

Одлучивање о додели средстава

Члан 9.

Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), 
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве 
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава. 

Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају 
услове на основу достављене документације, у складу с 
Конкурсом и Правилником. У складу с критеријумима, који су 
дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу 
које се додељују бесповратна средства до утрошка средстава 
опредељених Конкурсом. 

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију, као и да од 
пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде тражи да изврши контролу 
реализације предмета уговора, посебно у случају рачуна и 
предрачуна које су издали добављачи опреме који нису у систему 
ПДВ-а и рачуна који су знатно изнад тржишне вредности.

Комисија има право да када процени да су се стекли услови за 
доношење записника са предлогом одлуке о додели средстава у ком 
ће навести укупан број поднетих пријава са приказом тражених 
средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа, 
неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.

Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни 
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства 
и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства нису 
одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на 
основу предлога Комисије. 

Одлука се објављује на званичној интернет страни 
Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Критеријуми за доделу бесповратних средстава

Члан 10.

 Комисија даје предлог за доделу средстава на основу поднете 
документације и критеријума:

1. Година подносиоца захтева
2. Власништво поседа - пољопривредно земљиште и 

објекти у употреби
3. Пребивалиште подносиоца захтева
4. Степен стручне спреме подносиоца захтева
5. Оцена одрживости инвестиције

У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, 
формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна 
средства. Пријаве на Конкурс које остваре мање од 40% од 
укупног броја бодова не улазе у даље разматрање Комисије.

Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у 
потпуности прихваћене

Члан 11.

На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар 
доноси, решење са образложењем и поуком о правном средству 
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или 
нису у потпуности прихваћене на основу предлога одлуке.

Право приговора

Члан 12.

Поред наведених лица из члана 10. Правилника, право приговора 
има и сваки незадовољни подносилац пријаве, којем су одобрена 
средства на основу одлуке о додели средстава која је објављена на 
званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.

Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3) 
дана од достављања појединачног решења, односно најкасније у 
року од 7 дана од дана објављивања на веб страни Покрајинског 
секретаријата.

Покрајински секретар одлучује о приговору у року од седам (7) 
дана од пријема приговора.

Покрајински секретар може да одбаци приговор као 
неблаговремен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног 
лица, да га усвоји у потпуности или делимично или да одбије 
приговор као неоснован.

О приговору се одлучује решењем.
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Коначна одлука

Члан 13.

Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу 
донетих решења по основу евентуалних приговора, а која 
се објављује на званичној интернет страни Покрајинског 
секретаријата.

Уговор о додели средстава

Члан 14.

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава, 
покрајински секретар у име Покрајинског секретаријата 
закључује уговор о додели средстава с корисником, којим се 
регулишу права и обавезе уговорних страна.

Корисник средстава у обавези је да, приликом потписивања 
уговора са Покрајинским секретаријатом о коришћењу средстава 
– достави меницу са меничном изјавом, а за предузетнике – 
регистровану меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења 
да опрема неће бити отуђена у року од 5 година, осим за опрему чији 
је век експлоатације краћи од годину дана и приплодна грла.

Након реализације инвестиције, корисник средстава је у 
обавези да у Агенцији за привредне регистре упише заложно 
право на предметну инвестицију у корист Покрајинског 
секретаријата.

Корисник средстава коме су средства одобрена за Подизање нових 
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе; Подизање, 
набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и 
вишегодишњим засадима и Подизање/набавка жичаних ограда око 
вишегодишњих засада у обавези је да, достави Даваоцу средстава  
или уговорено јемство правног лица или сагласност два жиранта 
или хипотеку у вредности укупно одобрених средстава.

Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна јесте 45 
дана од дана потписивања уговора.

Исплата бесповратних средстава

Члан 15.

Бесповратна средства исплаћују се авансно 75% од уговорених 
средстава, након што корисник бесповратних средстава достави 
Покрајинском секретаријату следећу документацију: 

• Оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва које издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама и животињама) и:

- За  Подршку преради на газдинству и Подршку малим 
пиварама доставља се и: 

• извод из Агенције за привредне регистре, са пореским 
идентификационим бројем;

• потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, 
у складу са Законом о рачуноводству („Службени глас-
ник РС“, број 73/2019);

Остатак од 25% уговорених средстава исплаћује се након 
реализоване инвестиције из пословног плана (укључујући 
и сопствено учешће од 10% и ПДВ), након што корисник 
бесповратних средстава достави Покрајинском секретаријату 
следећу документацију: 

- захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку 
средстава;

- оригинал рачун за набавку предметне инвестиције који 
је идентичан са предрачуном (са датумом након потписи-
вања уговора). Спецификација опреме треба да садржи ос-
новне карактеристике конструкције и опреме (подаци ис-
казани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну); 

• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице;

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак са назнаком „готовина“ 
(фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се узети у раз-
матрање);

• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник – не старију од  датума 
потписивања уговора);

• Оригинал извод из Регистра пољопривредних 
газдинстава које издаје Управа за трезор (подаци 
о структури биљне производње или животињама - 
унети у Регистар пољопривредних газдинстава након 
реализације инвестиције)

• Уколико се врши набавка квалитетних приплодних грла 
доставља се и:

• купопродајни уговор који треба да садржи 
идентификационе бројеве животиња (уколико се 
набавка квалитетних приплодних грла врши од 
регистрованих пољопривредних произвођача) 
оверен код нотара,

• оригинал рачун и оверен списак са 
идентификационим бројевима животиња (уколико 
се набавка квалитетних приплодних грла врши од 
правних лица);

• педигре;
• фотокопија уверења о здравственом стању животиња, 

оверена од стране надлежне ветеринарске установе;

- За Инвестиције у физичку имовину пољопривредних га-
здинстава (набавка квалитетних приплодних грла као и 
опреме за опремање објеката за узгој животиња)  дос-
тавља се и:

• решење Управе за ветерину да је објекат уписан у 
Регистар објеката за узгој, држање и промет животиња.

- За  Подршку преради на газдинству (прерада  воћа и 
грожђа) доставља се и:

• потврда  о упису у Виноградарски  и Винарски регистар  или
• потврда о упису у Регистар произвођача јаких алкохолних 

пића

- за Подршку преради на газдинству (прерада млека и 
меса) доставља се и:

• решење Управе за ветерину о упису у Регистар 
произвођача малих количина примарних производа. 

- За Подршку малим пиварама доставља се и:
• потврда Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде о извршеном упису у Централни регистар 
објеката са регистарским бројем.

Након реализације инвестиције и доставе тражене 
документације, Покрајински секретаријат припрема уговор о 
залози на основу ког корисник средстава у Агенцији за привредне 
регистре уписује заложно право на предметну инвестицију у 
корист Покрајинског секретаријата.

Покрајински секретаријат путем Сектора за спровођење 
пољопривредне политике, праћење европских интеграција 
у области руралног развоја и саветодавне службе, налаже 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да утврди чињенично стање на терену, достављањем извештаја и 
записника Покрајинском секретаријату.

Бесповратна средстава исплаћиваће се у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.



22. јануар 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 5 - Страна 265

Обавезе корисника средстава

Члан 16.

Корисник бесповратних средстава по Конкурсу дужан је да: 

1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет 
инвестиције за коју је остварио подстицаје, користи у 
складу с предвиђеном наменом; 

2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет 
инвестиције за коју је остварио подстицаје, не отуђи и/
или даје другом лицу на употребу најмање пет година од 
дана исплате подстицаја, осим за набавку квалитетних 
приплодних грла, 

3. се минимум пет година бави производњом за коју су одо-
брена подстицајна средства, 

4. сву документацију која је у вези са инвестицијом чува 
најмање пет година од дана исплате подстицаја.

Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није 
поступао у складу са одредбама Конкурса и уговора, корисник 
који је Покрајинском секретаријату онемогућио да обави 
контролу, односно корисник који је достављао нетачне податке, 
дужан је да врати примљени износ бесповратних средстава с 
припадајућом законском затезном каматом која се обрачунава од 
дана исплате бесповратних средстава до дана враћања средстава.

Праћење извршавања уговора

Члан 17.

Административну контролу, односно испуњеност обавеза 
из уговора прати и контролише ресорни сектор Покрајинског 
секретаријата. 

Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година 
након преноса средстава, осим за опрему чији је век експлоатације 
краћи од годину дана а прати је овлашћени сектор Покрајинског 
секретаријата, путем извештаја и записника Пољопривредне 
стручне и саветодавне службе АП Војводине с терена. 

Завршне одредбе

Члан 18.

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу АП Војводине“.

У Новом Саду, дана 16.01.2020. године 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

др Вук В. Радојевић

1. Младен Петковић,
председник комисије __________________________

2. Љиљана Андрић,
чланица __________________________

3. Владислав Крсмановић,
члан __________________________

4.Бојана Аџић,
заменик члана __________________________

5. Немања Деспотов,
члан __________________________

83.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 
- др.одлука, 37/15, 29/17 и 24/19), чл. 11. и 22. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годи-
ну („Службени лист АПВ“, брoj 54/2019), у вези са Законом о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 
65/2008 – др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др.закон), 
и Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 
Аутономне покрајине Војводине у 2020. години („Службени лист 
АПВ“, бр. 54/2019), и Пословником о раду комисије за израду кон-
курса и правилника и поступања по конкурсима расписаних у По-
крајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство (у даљем тексту: покрајински секретар) доноси 

 
ПРАВИЛНИК

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И 

СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И
ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ

И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020.ГОДИНИ

Опште одредбе 
 

Члан 1. 

Правилником о додели средстава за суфинансирање набавке 
опреме за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздуш-
ног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 
2020. години (у даљем тексту: Правилник) прописује се намена 
средстава, поступак додељивања средстава, критеријуми за до-
делу средстава и друга питања значајна за конкурс из програ-
ма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години 
(у даљем тексту: Програм), који је саставни део Покрајинске 
скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине 
Војводине у 2020. години („Службени лист АПВ“, бр. 54/2019) на 
који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде број: 320-51-9676/2019-14 од 03.12.2019. године.

Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина Ау-
тономне покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: По-
крајински секретаријат) задужен је за његову реализацију. 

Висина и начин доделе средстава 
 

Члан 2. 
 
За реализацију активности предвиђено је укупно- 

340.000.000,00 динара. 

Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса 
који се објављује у „Службеном листу АП Војводине“ и у днев-
ним новинама „Дневник“ са којим Покрајински секретаријат има 
закључен уговор о објављивању аката, као и на интернет страни-
ци Покрајинског секретаријата (у даљем тексту: Конкурс). 

Конкурс је отворен до 21.02.2020. године. 

Документација поднета на Конкурс се не враћа. На захтев под-
носиоца пријава, који нису остварили право на бесповратна сред-
ства, могуће је враћање документације, уз достављање оверене 
фотокопије исте. 

Средства за подршку инвестиција – према Правилнику и по 
Конкурсу – додељују се бесповратно. 

Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу ут-
врђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције.  

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоци пољопривредних 
газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 
година, бесповратна средства за подршку инвестиција по овом 
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конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупних прихватљивих 
трошкова ивестиције. (у случају да правно лице има више  ос-
нивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а 
други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% 
од прихватљивих трошкова инвестиције). 

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).  

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може бити већи од 7.000.000,00 динара, односно 7.700.000,00 
динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике 
и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач 
правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подрш-
ку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од 
прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице 
има више  оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 
година, а други млађи, максималан износ бесповратних средста-
ва по једној пријави не може бити већи од 7.000.000,00 динара). 

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 21.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је 
вредност прихватљивих трошкова инвестиције једнака 35.000,00 
динара или већа од тог износа.  

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по кон-
курсу за једну врсту производње.  

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може 
да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП 
Војводине да утврди чињенично стање на терену -НУЛТА КОН-
ТРОЛА. НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затече-
ног чињеничног стања на терену. Инвестиције започете  пре  нул-
те контроле се не прихватају.  

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реали-
зоване након 01.01.2020. године. 

 
Намена бесповратних средстава 

 
Члан 3. 

 
Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу на-

мењена су за следеће инвестиције: 

1. Сектор воћа, поврћа и винове лозе: 

Прихватљиве инвестиције су следеће:  

• Опрема и уређаји за наводњавање: распрскивачи, систе-
ми „кап по кап“, са припадајућом опремом, капајуће тра-
ке, системи за филтрирање, системи за фертиригацију, 
опремање бунара, цистерне за наводњавање 

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 
250.000,00 динара по једном хектару површине, по кориснику за 
наведену опрему, односно 275.000,00 динара по једном хектару 
површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце прија-
ва: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвести-
ција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, 
жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и 
оснивач правног лица  млађи од 40 година. 

За капајуће траке износ бесповратних средстава износи најви-
ше до 100.000,00 динара по хектару површине, по кориснику за 
наведену опрему.

• Пумпе за наводњавање и агрегати за покретање пумпи за 
наводњавање 

Максималан износ бесповратних средстава за једну машину 
износи највише до 120.000,00 динара по једном хектару површи-
не, по кориснику за наведену опрему, односно 132.000,00 динара 

по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, 
за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада 
у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица  млађи од 40 година.  

• Субиригација 

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 
160.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за 
наведену опрему, односно 176.000,00 динара по једном хектару 
површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце прија-
ва: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвести-
ција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, 
жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и 
оснивач правног лица  млађи од 40 година. 

• Постављање цевовода 

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи 
од 30% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, однос-
но највише до 800,00 динара по дужном метру, а максимално за 
2.000 m, односно највише до 880,00 динара по дужном метру, за 
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година. 

• Материјали за покривање култура, у циљу заштите од 
мраза – агротекстили и малч фолије 

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 
38.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за на-
ведену опрему, односно 41.800,00 динара по једном хектару повр-
шине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: 
физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција 
на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене 
носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач 
правног лица млађи од 40 година. 

 
2. Сектор осталих усева: 

Прихватљиве инвестиције су следеће:  

• Опрема и уређаји за наводњавање: опремање бунара, 
водени топови, системи бочних крила, цистерне за на-
водњавање 

Максималан износ бесповратних средстава за једну намену из-
носи највише до 250.000,00 динара по једном хектару површине 
по кориснику за наведену опрему, односно 275.000,00 динара по 
једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за 
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица  млађи од 40 година. 

• Пумпе за наводњавање и агрегати за покретање пумпи за 
наводњавање 

Максималан износ бесповратних средстава за једну намену из-
носи највише до 120.000,00 динара по једном хектару површине 
по кориснику за наведену опрему, односно 132.000,00 динара по 
једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за 
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година. 

• Субиригација 

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 
160.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за 
наведену опрему, односно 176.000,00 динара по једном хектару 



22. јануар 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 5 - Страна 267

површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце прија-
ва: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвести-
ција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, 
жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и 
оснивач правног лица  млађи од 40 година.  

• Тифони, под условом да се наводњава минимум 5 хекта-
ра по једној машини. Корисник може да оствари право на 
бесповратна средства за највише две машинe у типу 

„Тифона“, које су уписане у Регистар пољопривредних газдин-
става  

Максималан износ бесповратних средстава за један тифон 
не може бити већи од 800.000,00 динара по машини, односно 
880.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, преду-
зетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежа-
ним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривред-
них газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи 
од 40 година.  

• Постављање цевовода 

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи 
од 30% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, односно 
највише до 800,00 динара по дужном метру, а максимално за 2.000 
m, односно највише до 880,00 динара по дужном метру, а макси-
мално за 2.000 m, за подносиоце пријава: физичка лица, предузет-
нике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних 
газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 
40 година. 

• Системи за наводњавање у типу „ренџер”, „центар пи-
вот” и „линеар”, под условом да се наводњава најмање 30 
хектара површине, које су уписане у Регистар пољоприв-
редних газдинстава  

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи 
од 50% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, односно 
највише до 7.000.000,00 динара, односно 7.700.000,00 динара за 
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица  млађи од 40 година. 

• Мобилне линије за наводњавање са сопственом енер-
гијом (Соларни панел системи са пратећом опремом за 
покретање пумпи за наводњавање, пумпа за наводња-
вање, агрегат за покретање пумпи за наводњавање и ти-
фон)   

Максималан износ бесповратних средстава је највише до 
4.850.000,00 динара, односно 5.330.000,00 динара за подносиоце 
пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је ин-
вестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривре-
ди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице 
и оснивач правног лица  млађи од 40 година. 

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по кон-
курсу и за једну врсту производње. 

Бесповратна средства, која се додељују по Конкурсу, не могу 
се користити за: 

• порезе, укључујући и порез на додату вредност; 
• трошкове увоза, царине и шпедиције; 
• плаћање путем компензације и цесије; 
• промет између повезаних лица; 
• новчане, финансијске казне и трошкове парничног по-

ступка; 
• трошкове банкарске провизије; 
• трошкове премера и геодетских снимања; 
• трошкове за куповину половне опреме и материјала; 

• трошкове монтаже опреме; 
• доприносе у натури; 
• инвестиције и купљену опрему пре 01.01.2020. године 

Право на учешће на конкурсу 
 

Члан 4. 
 
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 

пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и 
то: 

1. физичко лице: 
- носилац регистрованог комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства, 
- предузетник  носилац регистрованог комерцијал-

ног породичног  пољопривредног газдинства. 

2. правно лице: 
- привредно друштво носилац регистрованог комер-

цијалног пољопривредног газдинства, - земљорад-
ничка задруга носилац регистрованог комерцијал-
ног пољопривредног газдинства, 

- сложена задруга носилац регистрованог комерцијал-
ног пољопривредног газдинства. 

 
Лице из става 1. ове тачке остварује право на подстицаје за ин-

вестиције у следећим секторима: 

1. Сектор воћа;  
2. Сектор поврћа; 
3. Сектор винове лозе; 
4. Сектор осталих усева. 

Услови за учешће на конкурсу 
 

Члан 5. 
 
Услови за учешће на конкурсу јесу: 
 
За физичка лица и правна лица:  
 

1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном 
статусу; 

2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе са територије АП 
Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица 
морају имати седиште на територији јединице локалне 
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и ме-
сто реализације инвестиције мора бити на територији је-
динице локалне самоуправе с територије АП Војводине; 

3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по ре-
шењима о накнадама за одводњавање/наводњавање за-
кључно са 31.12. 2019.године; 

4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне 
самоуправе, закључно са 31.12.2019. године;  

5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по 
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у држав-
ној својини,  закључно са 31.12.2019.године, уколико је 
корисник истог; 

6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси за-
хтев не сме користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, однос-
но иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка 
за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с по-
себним прописом којим се уређује кредитна подршка ре-
гистрованим пољопривредним газдинствима; 

7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уго-
ворних обавеза према Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, на основу раније потписаних уговора; 
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8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 
36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 
91/2019); 

9. парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет 
инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар 
пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у за-
купу, потребно је да је до истека уговора о закупу пре-
остало најмање пет година; 

Додатни услови за предузетнике и правна лица: 
 

10. Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора 
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да 
се налази у активном статусу; 

11. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити 
покренут поступак стечаја и/или ликвидације; 

12. Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано 
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим 
се уређује рачуноводство; 

13. 13. Задруге морају имати обављену задружну ревизију. 

Специфични услови за учешће на конкурсу 
 

Члан 6. 
 

1. Сектор воћа: 

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције оства-
рује правo на суфинансирање инвестиције у сектору воћа ако у 
Регистру пољопривредних газдинстава има уписано воће у скла-
ду са шифарником биљне производње и ако је предмет инвести-
ције везан за производњу тог воћа.  Лице из става 1. овог члана 
остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору воћа за 
инвестиције у набавку опреме и система за наводњавање воћа ако 
у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 1,99 ha 
јагодичастог воћа и/или до 4,99 ha осталог воћа. 

2. Сектор поврћа: 

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције оства-
рује правo на суфинансирање инвестиције у сектору поврћа ако 
у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано поврће у 
складу са шифарником биљне производње и ако је предмет ин-
вестиције везан за производњу тог поврћа.  

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање 
инвестиције у сектору поврћа за инвестиције у набавку опреме и 
система за наводњавање поврћа ако у Регистру пољопривредних 
газдинстава има уписано до 0,49 ha поврћа у заштићеном просто-
ру и/или до 2,99 ha поврћа на отвореном простору. 

3. Сектор винове лозе: 

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције оства-
рује правo на суфинансирање инвестиције у сектору винове лозе 
ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано винову 
лозу у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет 
инвестиције везан за производњу винове лозе.  

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинанси-
рање инвестиције у сектору винове лозе за инвестиције у набав-
ку опреме и система за наводњавање винове лозе ако у Регистру 
пољопривредних газдинстава има уписано до 49,99 ha винове лозе. 

Подносиоци пријава остварују право на субвенције на површи-
нама до 10,00 ha винове лозе. 

4. Сектор осталих усева: 

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције 
остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору ос-
талих усева ако у Регистру пољопривредних газдинстава има 

уписане остале усеве у складу са шифарником биљне произ-
водње и ако је предмет инвестиције везан за производњу ос-
талих усева.  

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање ин-
вестиције у сектору осталих усева за инвестиције у набавку опреме 
и система за наводњавање осталих усева ако у Регистру пољоприв-
редних газдинстава има уписано до 99,99 ha осталих усева. 

Подносиоци пријава остварују право на субвенције на површи-
нама до 10,00 ha осталих усева. 

 
Потребна документација 

 
Члан 7. 

 
Документација која се подноси на Конкурс: 
 
За физичка лица и правна лица:  

1. читко попуњен образац пријаве; 
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 

карта носиоца регистрованог пољопривредног газдин-
ства или овлашћеног лица у правном лицу; 

3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стра-
не извода са подацима о површинама, не старији од 30 
дана); 

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 
31.12.2019. године за подносиоца пријаве;  

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве (из-
дато од стране надлежног органа јединице локалне са-
моуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца 
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе  где 
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна 
инвестиција налази на територији друге локалне самоу-
праве, на територији АПВ); 

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини (потвр-
да надлежног органа, или фотокопија уговора са Минис-
тарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и 
доказ o извршеном плаћању); 

7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се 
поднети предрачун са спецификацијом опреме, а кона-
чан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по 
износу, спецификацији и добављачу опреме; 

8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са 
спецификацијом опреме која  садржи основне каракте-
ристике конструкције и опреме (подаци исказани у об-
расцу пријаве морају бити исти као у рачуну); 

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције;  
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 

извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање);  

11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита; 

12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима; 

13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. 
године;  

14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом обра-
зовању; 

15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству; 
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити 

потврду о чланству; 
17. уколико је подносилац пријаве сертификован - достави-

ти копију сертификата за органску производњу или сер-
тификат о заштићеном географском пореклу; 
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 Додатна обавезна документација за предузетнике и правна 
лица: 

18. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским 
идентификационим бројем; 

19. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације; 

20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, 
у складу са Законом о рачуноводству („Службени глас-
ник РС“, број 73/2019). 

21. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да 
задруга послује у складу са Законом о задругама, при 
чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о 
обављеној задружног ревизији, не старијем од две годи-
не, у складу са Законом о задругама; 

 
Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је сас-

тавни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под 
тачкама 3, 4, 5, прибавити сам или ће  Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибављати подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак. 

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/
предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу 
пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, 
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/
предрачуна.  

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа. Поступак доношења одлуке је у складу са Пословни-
ком. 

Поступање с непотпуним пријавама

За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са 
законом који уређује општи управни поступак, а за осталу доку-
ментацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана од 
дана пријема позива.

Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претход-
ног става не допуне документацију, пријава ће бити одбачена као 
непотпуна.

Пријаве које су допуњене биће разматране тек након дос-
тављања документације која је тражена позивом из става 1. овог 
члана.

Комисија ће одбацити :

• неблаговремене пријаве,
• недозвољене пријаве, 
• пријаве поднете од стране неовлашћеног лица 

  
Одлучивање о додели бесповратних средстава 

 
Члан 9. 

 
Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), 

коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве 
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.  

Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају 
услове на основу достављене документације, у складу с Конкур-
сом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефини-
сани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се 
додељују бесповратна средства до утрошка средстава опредеље-
них Конкурсом.  

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију, као и да од пољоприв-
редне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства иу 
водопривреде тражи да изврши контролу реализације предмета 
уговора, посебно у случају рачуна и предрачуна које су издали 
добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су 
знатно изнад тржишне вредности. 

Комисија има право да када процени да су се стекли услови за до-
ношење записника са предлогом одлуке о додели средстава у ком 
ће навести укупан број поднетих пријава са приказом тражених 
средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа, не-
прихватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости. 

Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни 
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена сред-
ства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства 
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања. 

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на 
основу предлога Комисије.  Одлука се објављује на званичној ин-
тернет страни Покрајинског секретаријата: 

www.psp.vojvodina.gov.rs. 

Критеријуми за доделу бесповратних средстава 
 

Члан 10. 

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на ос-
нову поднете документације и критеријума:

1. Године подносиоца захтева,
2. Подручје на коме се налази пољопривредно газдин-

ство,подносиоца захтева,
3. Пол подносиоца захтева
4. Радна активност
5. Власништво поседа - пољопривредно земљиште и 

објекти у употреби
6. Датум прве регистрације РПГ
7. Пребивалиште подносиоца захтева
8. Задруга или чланство у задрузи 
9. Чланство у добровољном ватрогасном друштву

10. Степен стручне спреме подносиоца захтева
11. Досадашње коришћење средстава Покрајинског секре-

таријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
12. Подносилац захтева је сертификован за органску произ-

водњу и/или производи сировину или готов производ са 
географским пореклом

13. Оцена одрживости инвестиције
 
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, 

формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна 
средства. Пријаве на Конкурс које остваре мање од 40% од укуп-
ног броја бодова не улазе у даље разматрање Комисије. 

  
Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у 

потпуности прихваћене 
 

Члан 11. 

На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар 
доноси, решење са образложењем и поуком о правном средству 
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или 
нису у потпуности прихваћене на основу предлога одлуке. 

 
Право приговора 

 
Члан 12. 

 
Поред наведених лица из члана 11. Правилника, право пригово-

ра има и сваки незадовољни подносилац пријаве, којем су одобре-
на средства на основу одлуке о додели средстава која је објављена 
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата. 
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Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3) 
дана од достављања појединачног решења, односно најкасније у 
року од 7 дана од дана објављивања на веб страни Покрајинског 
секретаријата. 

Покрајински секретар одлучује о приговору у року од седам (7) 
дана од пријема приговора. 

Покрајински секретар може да одбаци приговор као неблаго-
времен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га 
усвоји у потпуности или делимично или да одбије приговор као 
неоснован. 

О приговору се одлучује решењем. 
 

Коначна одлука 
 

Члан 13. 
 
Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу доне-

тих решења по основу евентуалних приговора, а која се објављује 
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата. 

  
Уговор о додели бесповратних средстава 

 
Члан 14. 

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава по-
крајински секретар у име Покрајинског секретаријата закључује 
уговор о додели средстава с корисником, којим се регулишу пра-
ва и обавезе уговорних страна. 

Корисник средстава је у обавези да - приликом потписивања 
уговора са Покрајинским секретаријатом о коришћењу средстава 
- достави меницу са меничном изјавом, а за правно лице - регис-
тровану меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења 
да опрема неће бити отуђена у року од пет (5) година, осим за 
опрему чији је век експлоатације краћи од годину дана. 

  
Исплата бесповратних средстава  

 
Члан 15. 

 
Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвести-

ције, односно након што корисник бесповратних средстава уради 
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документа-
цију:  

• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку 
средстава 

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне карактерис-
тике конструкције  и опреме (подаци исказани у обрасцу 
пријаве морају бити исти као у рачуну); 

• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице;  

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање);  

• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита; 

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима; 

• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. 
године;  

• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана) 

 Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајински 
секретаријат може да од пољопривредне инспекције Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да се изврши 
контрола реализације предмета уговора, а посебно у случају рачуна 
и предрачуна који су издати од добављача опреме који нису у сис-
тему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тржишне вредности; 

У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног 
лица не сме бити у блокади; 

Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања ве-
зана за конкурс, прописани су 

Правилником; 

Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача или гото-
вински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити призната; 

Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, дос-
тављањем извештаја и записника Секретаријату. 

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине. 

Обавезе корисника средстава 
 

Члан 16. 
 
Корисник бесповратних средстава по конкурсу дужан је да:  

1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет 
инвестиције за коју је остварио подстицаје, користи у 
складу с предвиђеном наменом;  

2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет 
инвестиције за коју је остварио подстицаје, не отуђи и/
или не даје другом лицу на употребу најмање пет година 
од дана исплате подстицаја; 

3. сву документацију у вези са инвестицијом чува најмање 
пет година од дана исплате подстицаја. 

 
Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није по-

ступао у складу са одредбама Конкурса и уговора, корисник који 
је Покрајинском секретаријату онемогућио да обави контролу од-
носно корисник који је достављао нетачне податке, дужан је да 
врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом 
законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате 
бесповратних средстава до дана враћања средстава.  

 
Праћење извршавања уговора 

 
Члан 17. 

 
Административну контролу, односно испуњеност обавеза из уго-

вора прати и контролише ресорни сектор Покрајинског секретаријата. 

Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година на-
кон преноса средстава, осим за опрему чији је век експлоатације 
краћи од годину дана а прати је овлашћени сектор Покрајинског 
секретаријата, путем извештаја и записника Пољопривредне 
стручне и саветодавне служби АП Војводине са терена.  

 
Завршне одредбе 

 
Члан 18. 

 
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 

листу Аутономне Покрајине Војводине“. 
 

У Новом Саду, Дана, 16.01.2020. године 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

др Вук В. Радојевић с.р.
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84.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 - 
др.одлука, 37/15,29/17 и 24/19), чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину 
(,,Службени лист АПВ”, бр. 54/19), у вези са Законом о пољоприв-
редном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др.
закон, 41/09,112/15,80/17 и 95/18- и др.закон), Законом о подсти-
цајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник 
РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), и Покрајинском скупштин-
ском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. 
години („Службени лист АПВ“, бр. 54/2019)  и Пословником о 
раду комисије за израду конкурса и правилника и поступања 
по конкурсима расписаних у Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду,водопривреду и шумарство, покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: 
покрајински секретар) доноси

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И 
ОПРЕМЕ

ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

У 2020. ГОДИНИ 

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели средстава за суфинансирање набавке 
конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном 
простору на територији АП Војводине у 2020. години (у даљем 
тексту: Правилник) прописује се намена средстава, поступак 
додељивања средства, критеријуми за доделу средстава и друга 
питања значајна за конкурс из Програма заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводи-
не у 2020. години (у даљем тексту: Програм) који је саставни део 
Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војво-
дине у 2020. години („Службени лист АПВ”, бр. 54/2019), на који 
је сагласности дало Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број 320-51-9676/2019-14 од 03.12.2019. године.

Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина АП 
Војводине, а Покрајински секретаријат за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секрета-
ријат) задужен je за његову реализацију.

Висина и начин доделе средстава

Члан 2.

За реализацију активности предвиђено је укупно ‒ 
80.000.000,00 динара. 

Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса 
који се објављује у „Службеном листу АП Војводине” и у днев-
ним новинама „Дневник“ са којим Покрајински секретаријат има 
закључен уговор о објављивању аката, као и на интернет страни-
ци Секретаријата (у даљем тексту: Конкурс).  

Конкурс је отворен до  21.02.2020. године.

Документација поднета на Конкурс се не враћа. На захтев под-
носиоца пријава, који нису остварили право на бесповратна сред-
ства, могуће је враћање документације, уз достављање оверене 
фотокопије исте.

Средства за подршку инвестиција ‒ према Правилнику и по 
Конкурсу ‒ додељују се бесповратно.

Подстицајна средства за суфинансирање набавке конструкција 
и опреме за биљну производњу у заштићеном простору по Кон-
курсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова 
инвестиција.

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чија је газдинство регистровано на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног 
лица  млађе од 40 година бесповратна средства за подршку инвес-
тиција утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова 
ивестиције (у случају да правно лице има више  оснивача и уко-
лико је само један оснивач старији од 40 години, а други млађи, 
бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљи-
вих трошкова инвестиције).

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).

Максимални износ бесповратних средстава за набавку опреме 
за биљну производњу у заштићеном простору, за тачке 1–8 збир-
но јесте 1.000,00 динара/м2 и не може бити већи од 1.500.000,00 
динара по пријави, односно не може бити већи од 1.650.000,00 
динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике 
и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач 
правног лице млађи од 40 година (у случају да правно лице има 
више  оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 го-
дина, а други млађи, максималан износ бесповратних средстава 
за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору 
за тачке 1–8 збирно јесте 1.000,00 динара/м2 и не може бити већи 
од 1.500.000,00 динара по пријави)

Максимални износ бесповратних средстава за системе за за-
гревање тачка 9 јесте 1.300,00 динара/кw и не може бити већи од 
600.000,00 динара по пријави односно до 660.000,00 динара за 
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним услови-
ма рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољоприв-
редног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи 
од 40 година (у случају да правно лице има више  оснивача и уко-
лико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, 
максималан износ бесповратних средстава за системе за загре-
вање тачка 9  јесте 1.300,00 динара/кw и не може бити већи од 
600.000,00 динара).

Укупан износ бесповратних средстава по једној пријави може 
бити максимално 2.100.000,00 динара односно до 2.310.000,00 ди-
нара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и прав-
на лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежа-
ним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног 
лице млађи од 40 година (у случају да правно лице има више  ос-
нивача и уколико је само један оснивач старији од 40 години, а 
други млађи, износ бесповратних средстава по једној пријави 
може бити максимално 2.100.000,00 динара).

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 60.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је 
вредност прихваљивих трошкова инвестиције једнака или већа 
од 100.000,00 динара без ПДВ-а.

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може 
да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП 
Војводине да утврди чињенично стање на терену -НУЛТА КОН-
ТРОЛА. НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затече-
ног чињеничног стања на терену. Инвестиције започете  пре  нул-
те контроле се не прихватају. 

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реали-
зоване након 01.01.2020. године.
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Намене за које се могу користити бесповратна средства

Члан 3.

Бесповратна средства која се додељују по конкурсу намењена 
су за набавку:

1. конструкцију за објекте заштићеног простора (алуми-
нијумска, поцинковано-челична, челична и пластична);

2. вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објека-
та заштићеног простора;

3. фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте;
4. мреже за сенчење објекта;
5. систем за наводњавање „кап по кап”, систeме за микро-

кишење;
6. систем за фертиригацију;
7. столове за производњу расада;
8. инструменте за мерење нивоа CO2, температуре суп-

страта и ваздуха, као и влаге;
9. систем за загревање.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по кон-
курсу, за једну или више тачака у оквиру конкурса. 

Бесповратна средства, која се додељују по Конкурсу, не могу 
се користити за:

• инвестиције реализоване пре 01.01.2020. године и опре-
му купљену пре тог датума;

• порезe, укључујући и порез на додату вредност;
• царинске, увозне и остале врсте административних так-

си, као и за накнаде за потребне    сагласности од држав-
них институција и јавних предузећа;

• трошковe банкарске провизије, трошковe јемства и сли-
чне накнаде;

• куповину половне опреме и материјала;
• сопствени рад и материјал подносиоца захтева;
• трошкове превоза, монтаже и друге оперативне трошко-

ве;
• доприносе у натури (сопствени рад и материјал);
• набавке предметне инвестиције, лизинга, цесије, ком-

пензације, асигнације или за друге начине који предста-
вљају гашење обавезе путем пребијања дугова;

• промет између повезаних лица;

Право учешћа на конкурсу

Члан 4.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1. физичко лице:
- носилац регистрованог комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства,
- предузетник носилац регистрованог комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице:
- привредно друштво носилац регистрованог комер-

цијалног пољопривредног газдинства,
- земљорадничка задруга носилац регистрованог ко-

мерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
- сложена задруга носилац регистрованог комерцијал-

ног породичног пољопривредног газдинства.

Услови за учешће на конкурсу

Члан 5.

За физичка лица и правна лица: 

1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном 
статусу;

2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе са територије АП 
Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица 
морају имати седиште на територији јединице локалне 
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и ме-
сто реализације инвестиције мора бити на територији је-
динице локалне самоуправе с територије АП Војводине;

3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по ре-
шењима о накнадама за одводњавање/наводњавање за-
кључно са 31.12. 2019.годином;

4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне 
самоуправе,  закључно са 31. 12.  2019.годином; 

5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по 
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у држав-
ној својини,  закључно са 31.12.2019.годином, уколико је 
корисник истог;

6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси за-
хтев не сме користити подстицаје по неком другом ос-
нову (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, 
односно иста инвестиција не сме бити предмет другог 
поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у 
складу с посебним прописом којим се уређује кредитна 
подршка регистрованим пољопривредним газдинстви-
ма;

7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уго-
ворних обавеза према Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, на основу раније потписаних уговора;

8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 
и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018,95/2018 и 91/2019);

9. Парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет 
инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар 
пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у заку-
пу, потребно је да је до истека уговора о закупу преоста-
ло најмање пет година;

Додатни услови за предузетнике и правна лица:

10. Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора 
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да 
се налази у активном статусу;

11. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити 
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;

12. Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано 
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим 
се уређује рачуноводство;

13. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.

Специфични услови за учешће на конкурсу

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције ост-
варује правo на суфинансирање инвестиције ако у Регистру има 
уписано до 0,49 ha производње одговарајуће пољопривредне кул-
туре за коју се конкурише  у заштићеном простору.

Потребна документација

Члан 6.

За физичка лица и правна лица: 

1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 

карта носиоца регистрованог пољопривредног газдин-
ства или овлашћеног лица у правном лицу;

3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стра-
не извода са подацима о површинама, не старији од 30 
дана);
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4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 
31.12.2019. године за подносиоца пријаве; 

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве (из-
дато од стране надлежног органа јединице локалне са-
моуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца 
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе  где 
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна 
инвестиција налази на територији друге локалне самоу-
праве, на територији АПВ);

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини (потвр-
да надлежног органа, или фотокопија уговора са Минис-
тарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и 
доказ o извршеном плаћању);

7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се 
поднети предрачун са спецификацијом опреме, а кона-
чан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по 
износу, спецификацији и добављачу опреме;

8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са 
спецификацијом опреме која  садржи основне каракте-
ристике конструкције и опреме (подаци исказани у об-
расцу пријаве морају бити исти као у рачуну);

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције; 
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 

извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање); 

11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. 
године; 

14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом обра-
зовању;

15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити 

потврду о чланству;
17. уколико је подносилац пријаве сертификован - достави-

ти копију сертификата за органску производњу или сер-
тификат о заштићеном географском пореклу;

Додатна обавезна документација за предузетнике и правна 
лица:

18. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским 
идентификационим бројем;

19. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације;

20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, 
у складу са Законом о рачуноводству („Службени глас-
ник РС“, број 73/2019).

21. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да 
задруга послује у складу са Законом о задругама, при 
чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о 
обављеној задружног ревизији, не старијем од две годи-
не, у складу са Законом о задругама;

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је сас-
тавни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под 
тачкама 3, 4, 5, прибавити сам или ће  Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибављати подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/

предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу 
пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, 
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/
предрачуна. 

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.

Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.

Поступање с непотпуним  пријавама

Члан 7.

За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са 
законом који уређује општи управни поступак, а за осталу доку-
ментацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана од 
дана пријема позива.

Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претход-
ног става не допуне документацију, пријава ће бити одбачена као 
непотпуна.

Пријаве које су допуњене биће разматране тек након дос-
тављања документације која је тражена позивом из става 1. овог 
члана.

Комисија ће одбацити :

• неблаговремене пријаве,
• недозвољене пријаве, 
• пријаве поднете од стране неовлашћеног лица

Одлучивање о додели средстава

Члан 8.

Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), 
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве 
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.

Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају 
услове на основу достављене документације, у складу с Конкур-
сом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефини-
сани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се 
додељују бесповратна средства .

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију, као и да од пољоприв-
редне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде тражи да изврши контролу реализације предмета 
уговора, посебно у случају рачуна и предрачуна које су издали 
добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су 
знатно изнад тржишне вредности.

Комисија има право да заседа, када процени да су се стекли ус-
лови за доношење записника са предлогом одлуке о додели сред-
става у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом 
тражених средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и 
износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима непри-
хватљивости.

Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни 
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена сред-
ства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства 
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на ос-
нову предлога Комисије. 

Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајин-
ског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.
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Критеријуми за доделу средстава

Члан 9.

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на ос-
нову поднете документације и критеријума : 

1. Године подносиоца захтева,
2. Подручје на коме се налази пољопривредно газдин-

ство,подносиоца захтева,
3. Пол подносиоца захтева
4. Радна активност
5. Власништво поседа - пољопривредно земљиште и 

објекти у употреби
6. Датум прве регистрације РПГ
7. Пребивалиште подносиоца захтева
8. Задруга или чланство у задрузи 
9. Чланство у добровољном ватрогасном друштву

10. Степен стручне спреме подносиоца захтева
11. Досадашње коришћење средстава Покрајинског секре-

таријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
12. Подносилац захтева је сертификован за органску произ-

водњу и/или производи сировину или готов производ са 
географским пореклом

13. Оцена одрживости инвестиције

У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, 
формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна 
средства. Пријаве на Конкурс које остваре мање од 40% од укуп-
ног броја бодова не улазе у даље разматрање Комисије.

Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у 
потпуности прихваћене

Члан 10.

На основу одлуке Комисија сачињава, а Покрајински секретар 
доноси, решење са образложењем и поуком о правном средству 
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или 
нису у потпуности прихваћене на основу предлога одлуке.

Право приговора

Члан 11.

Поред наведених лица из члана 10. Правилника, право при-
говора има и сваки незадовољни подносилац пријаве, којем су 
одобрена средства на основу одлуке о додели средстава која је 
објављена на веб страни Покрајинског секретаријата.

Приговор се улаже Покрајинском секретару у року од три (3) дана 
од достављања појединачног решења, односно најкасније у року од 7 
дана од дана објављивања на веб страни Покрајинског секретаријата.

Покрајински секретар може да одбаци приговор као неблаговре-
мен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га усвоји 
у потпуности или делимично или да одбије приговор као неоснован.

О приговору се одлучује решењем.

Коначна одлука

Члан 12.

Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу доне-
тих решења по основу евентуалних приговора, а која се објављује 
на веб страни Покрајинског секретаријата.

Уговор о додели бесповратних средстава

Члан 13.

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава Се-
кретар у име Покрајинског  секретаријата закључује уговор о до-
дели средстава са корисником, којим се регулишу права и обавезе 
уговорних страна.

Корисник средстава је у обавези да ‒ приликом потписивања уго-
вора о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом ‒ дос-
тави меницу с меничном изјавом, a за правна лица регистровану ме-
ницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења да опрема неће 
бити отуђена у року од пет (5) година, осим за потрошна средства.

Исплата бесповратних средстава

Члан 14.

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвести-
ције, односно након што корисник бесповратних средстава уради 
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документацију: 

• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку 
средстава

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне карактерис-
тике машина и опреме (подаци исказани у обрасцу прија-
ве морају бити исти као у рачуну);

• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице; 

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање); 

• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац прија-
ве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. године; 

• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама и броју животиња, не 
старији од 30 дана)

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајински 
секретаријат може да од пољопривредне инспекције Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да се изврши 
контрола реализације предмета уговора, а посебно у случају рачуна 
и предрачуна који су издати од добављача опреме који нису у сис-
тему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тржишне вредности;

У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног 
лица не сме бити у блокади;

Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања ве-
зана за конкурс, прописани су Правилником;

Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача или гото-
вински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити призната;

Секретаријат путем надлежног сектора може да налажи 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, дос-
тављањем извештаја и записника Секретаријату.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

Обавезе корисника средстава

Члан 15.

Корисник  бесповратних средстава по конкурсу дужан је да: 

1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет 
инвестиције за коју је остварио подстицаје користи у 
складу с предвиђеном наменом; 
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2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет 
инвестиције за коју је остварио подстицаје не отуђи нити 
даје другом лицу на употребу најмање пет година од дана 
исплате подстицаја; 

3. сву документацију која се односи на инвестицију чува 
најмање пет година од дана исплате подстицаја.

Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није по-
ступао у складу са одредбама Конкурса и уговора, корисник који 
је онемогућио Секретаријату да изврши контролу, односно онај 
који је достављао нетачне податке, дужан је да врати примљени 
износ средстава с припадајућом законском затезном каматом која 
се обрачунава од дана исплате средстава до дана враћања сред-
става.

Праћење извршавања уговора

Члан 16.

Административну контролу, односно испуњеност обавеза из 
уговора прати и контролише овлашћени сектор Секретаријата.

Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година 
након преноса средстава, а спроводи га овлашћени сектор По-
крајинског секретаријата путем извештаја Пољопривредне стру-
чне и саветодавне службе АП Војводине.

Завршне одредбе

Члан 17.

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”.

У Новом Саду, дана 16.01.2020. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

др Вук В. Радојевић с.р.

85.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 
54/14 - др.одлука, 37/15, 29/17 и 24/19), чл. 11. и 22. став 4. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. 
годину („Службени лист АПВ“, брoj 54/2019), у вези са Зако-
ном о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 
62/2006, 65/2008 – др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 
– др.закон), и Покрајинском скупштинском одлуком о програму 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији АП Војводине у 2020. години („Службени лист АПВ“, 
бр. 54/2019), и Пословником о раду комисије за израду конкур-
са и правилника и поступања по конкурсима расписаних у По-
крајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство (у даљем тексту: покрајински секретар) доноси

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА И ЕЛЕМЕНАТА ПОТРЕБНИХ 

ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА, 
ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА У 2020.ГОДИНИ

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели средстава за суфинансирање инвес-
тиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и 
елемената потребних за подизање производних засада воћака,ви-
нове лозе и хмеља у 2020.години (у даљем тексту: Правилник) 
прописују се намена средстава, поступак додељивања средства, 
критеријуми за доделу средстава и друга питања значајна за кон-

курс из програма заштите, уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 
2020. години (у даљем тексту: Програм), који је саставни део По-
крајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне 
покрајине Војводине у 2020. години („Службени лист АПВ“, бр. 
54/19).

Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина АП 
Војводине, а Покрајински секретаријат за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секрета-
ријат) задужен је за његову реализацију.

Висина и начин доделе средстава

Члан 2.

За реализацију активности предвиђено је укупно 120.000.000,00 
динара. 

Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса 
који ће бити објављен у „Службеном листу АП Војводине“ и у 
дневним новинама „Дневник“ са којим Покрајински секретаријат 
има закључен уговор о објављивању аката, као и на интернет 
страници Покрајинског секретаријата (у даљем тексту: Конкурс).

Конкурс је отворен до 21.02.2020. године. 

Документација поднета на Конкурс се не враћа. На захтев под-
носиоца пријава, који нису остварили право на бесповратна сред-
ства, могуће је враћање документације, уз достављање оверене 
фотокопије исте.

Средства за подршку инвестиција - према Правилнику и по 
Конкурсу -  додељују се бесповратно. 

Бесповратна средства за суфинансирање инвестиција у набав-
ку опреме за заштиту од временских непогода и елемената по-
требних за подизање производних засада воћака,винове лозе и 
хмеља у 2020.години по Конкурсу утврђују се у износу до 60% од 
прихватљивих трошкова инвестиције.

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чија је газдинство регистровано на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног 
лица  млађе од 40 година бесповратна средства за подршку инвес-
тиција утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова 
ивестиције(у случају да правно лице има више  оснивача и уко-
лико је само један оснивач старији од 40 години, а други млађи, 
бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљи-
вих трошкова инвестиције).

Приликом обрачуна узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ). 

Максимални износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може прећи 7.300.000,00 динара. Минималан износ бесповрат-
них средстава по једној пријави износи  155.000,00 динара, однос-
но у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвести-
ције једнака или већа од 259.000,00 динара без ПДВ-а.

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може 
да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП 
Војводине да утврди чињенично стање на терену -НУЛТА КОН-
ТРОЛА. НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затече-
ног чињеничног стања на терену. Инвестиције започете  пре  нул-
те контроле се не прихватају. 

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реа-
лизоване након 01.01.2020. године, као и оне пријаве за које је по-
днет захтев за нулту контролу почев од обавештења 24.10.2019.
године.
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Намене бесповратних средства

Члан 3.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу на-
мењена су за следеће: 

1. Набавка елемената система за противградну зашти-
ту (САМО МРЕЖА) Максимални износ бесповратних 
средстава по једном хектару површине износе највише 
400.000,00 динара.

У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник 
и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац  регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач 
правног лица млађи од 40 година– максимални износ подршке 
јесте до 440.000,00 динара по хектару.

1.1 Набавка стубова и елемената потребних за подизање 
система за противградну заштиту

Максимални износ бесповратних средстава по једном хектару 
површине износе највише 400.000,00 динара.

У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник 
и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац  регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач 
правног лица млађи од 40 година– максимални износ подршке 
јесте до 440.000,00 динара по хектару.

2. Набавка стубова за подизање засада хмеља 

Максимални износ бесповратних средстава по једном хектару 
површине износе највише 300.000,00 динара.

У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник 
и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац  регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач 
правног лица млађи од 40 година–– максимални износ подршке је 
до 330.000,00 динара по хектару.

3. Набавка стубова за подизање винограда 

Максимални износ бесповратних средстава за набавку стубова 
за подизање винограда по једном хектару површине износе најви-
ше 155.000,00  динара.

У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник 
и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац  регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач 
правног лица млађи од 40 година – максимални износ подршке је 
до 180.000,00 динара по хектару. 

4. Набавка стубова  и жица за ограђивање парцела 

Максимални износ бесповратних средстава за набавку стубова 
и  жице за ограду по једном хектару површине износе највише 
163.000,00 динара.

У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник 
и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац  регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач 
правног лица млађи од 40 година– максимални износ подршке је 
до 180.000,00 динара по хектару. 

5. Набавка система против смрзавања „anti-frost“ 

Максимални износ бесповратних средстава за набавку анти 
фрост система по једном хектару површине износе највише 
370.000,00 динара.

У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник 
и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац  регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач 
правног лица млађи од 40 година– максимални износ подршке је 
до 407.000,00 динара по хектару.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Кон-
курсу,али за више намена у оквиру једне тачке, као и по више 
тачака до наведеног максималног износа.

Средства која се додељују не могу се користити за:

• порезе, укључујући и порез на додату вредност;
• царинске, увозне и остале врсте административних так-

си, као и за накнаде за потребне    сагласности од држав-
них институција и јавних предузећа;

• трошковe банкарске провизије, трошковe јемства и сли-
чне накнаде;

• куповину половне опреме и материјала;
• сопствени рад и материјал подносиоца захтева;
• трошкове превоза, монтаже и друге оперативне трошкове;
• доприносе у натури (сопствени рад и материјал);
• набавке предметне инвестиције, лизинга, цесије, ком-

пензације, асигнације или за друге начине који предста-
вљају гашење обавезе путем пребијања дугова;

• промет између повезаних лица;
• инвестиције реализоване пре 01.01.2020. године, осим у 

случају да је поднет захтев за нулту контролу почев од 
обавештења 24.10.2019.године.

Право учешћа на конкурсу

Члан 4.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и 
то:

1. физичко лице:
- носилац регистрованог комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства,
- предузетник носилац регистрованог комерцијалног по-

родичног пољопривредног  газдинства. 

2. правно лице:
- привредно друштво носилац регистрованог комерцијал-

ног пољопривредног газдинстава;
- земљорадничка задруга носилац регистрованог комер-

цијалног пољопривредног газдинства;
- сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног 

пољопривредног газдинства.

Услови за учешће на конкурсу

Члан 5.

За физичка лица и правна лица:

1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном 
статусу;

2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе са територије АП 
Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица 
морају имати седиште на територији јединице локалне 
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и ме-
сто реализације инвестиције мора бити на територији је-
динице локалне самоуправе с територије АП Војводине;

3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по ре-
шењима о накнадама за одводњавање/наводњавање за-
кључно са 31.12. 2019.годином;

4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне 
самоуправе,  закључно са 31. 12.  2019.годином; 



22. јануар 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 5 - Страна 277

5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по 
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у држав-
ној својини,  закључно са 31.12.2019.годином, уколико је 
корисник истог;

6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси за-
хтев не сме користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, однос-
но иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка 
за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с по-
себним прописом којим се уређује кредитна подршка ре-
гистрованим пољопривредним газдинствима;

7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уго-
ворних обавеза према Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, на основу раније потписаних уговора;

8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 
и 99/11, 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/19);

9. парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет 
инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар 
пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у заку-
пу, потребно је да је до истека уговора о закупу преоста-
ло најмање петнаест (15) година;

5.1.Додатни услови за предузетнике и правна лица:

10. Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора 
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да 
се налази у активном статусу;

11. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити 
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;

12. Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано 
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим 
се уређује рачуноводство;

13. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.

Специфични услови за учешће на конкурсу

Члан 6.

• Подносилац пријаве, у зависности од врсте инвестиције 
остварује правo на суфинансирање инвестиције  ако у Ре-
гистру има уписано воће у складу са шифарником биљне 
производње и ако је предмет инвестиције везан за произ-
водњу тог воћа. 

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање 
инвестиције ако у Регистру има уписано до 1,99 ha јагодастог 
воћа и/или до 4,99 ha осталог воћа.

• Подносиоци пријава који подносе захтеве за оствари-
вање права на субвенције за стубове за подизање засада 
хмеља и винове лозе остварују право на субвенције  на 
површинама до 10 хектара. 

Потребна документација

Члан 7.

Документација која се подноси на Конкурс:

За физичка лица и правна лица:

1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 

карта носиоца регистрованог пољопривредног газдин-
ства или овлашћеног лица у правном лицу;

3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стра-
не извода са подацима о површинама, не старији од 30 
дана);

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 
31.12.2019. године за подносиоца пријаве; 

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве (из-
дато од стране надлежног органа јединице локалне са-
моуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца 
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе  где 
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна 
инвестиција налази на територији друге локалне самоу-
праве, на територији АПВ);

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини (потвр-
да надлежног органа, или фотокопија уговора са Минис-
тарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и 
доказ o извршеном плаћању);

7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се 
поднети предрачун са спецификацијом опреме, а кона-
чан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по 
износу, спецификацији и добављачу опреме;

8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са 
спецификацијом опреме која  садржи основне каракте-
ристике конструкције и опреме (подаци исказани у об-
расцу пријаве морају бити исти као у рачуну);

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције; 
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 

извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање); 

11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. 
године; 

14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом обра-
зовању;

15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити 

потврду о чланству;
17. уколико је подносилац пријаве сертификован - достави-

ти копију сертификата за органску производњу или сер-
тификат о заштићеном географском пореклу;

Додатна обавезна документација за предузетнике и правна 
лица:

18. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским 
идентификационим бројем;

19. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације;

20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, 
у складу са Законом о рачуноводству („Службени глас-
ник РС“, број 73/2019).

21. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да 
задруга послује у складу са Законом о задругама, при 
чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о 
обављеној задружног ревизији, не старијем од две годи-
не, у складу са Законом о задругама;

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је сас-
тавни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под 
тачкама 3, 4, 5, прибавити сам или ће  Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибављати подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/
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предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу 
пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, 
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/
предрачуна. 

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.

Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.

Поступање с непотпуним пријавама

Члан 8.

За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са 
законом који уређује општи управни поступак, а за осталу доку-
ментацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана од 
дана пријема позива.

Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претход-
ног става не допуне документацију, пријава ће бити одбачена као 
непотпуна.

Пријаве које су допуњене биће разматране тек након дос-
тављања документације која је тражена позивом из става 1. овог 
члана.

Комисија ће одбацити :

• неблаговремене пријаве,
• недозвољене пријаве, 
• пријаве поднете од стране неовлашћеног лица 

Одлучивање о додели средстава

Члан 9.

Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), 
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве 
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.

Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају 
услове на основу достављене документације, у складу с Конкур-
сом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефини-
сани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се 
додељују бесповратна средства .

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију, као и да од пољоприв-
редне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде тражи да изврши контролу реализације предмета 
уговора, посебно у случају рачуна и предрачуна које су издали 
добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су 
знатно изнад тржишне вредности.

Комисија има право да заседа, када процени да су се стекли ус-
лови за доношење записника са предлогом одлуке о додели сред-
става у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом 
тражених средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и 
износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима непри-
хватљивости.

Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни 
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена сред-
ства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства 
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на ос-
нову предлога Комисије. 

Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајин-
ског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Критеријуми за доделу бесповратних средстава

Члан 10.

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на ос-
нову поднете документације и критеријума : 

1. Године подносиоца захтева,
2. Подручје на коме се налази пољопривредно газдин-

ство,подносиоца захтева,
3. Пол подносиоца захтева
4. Радна активност
5. Власништво поседа - пољопривредно земљиште и 

објекти у употреби
6. Датум прве регистрације РПГ
7. Пребивалиште подносиоца захтева
8. Задруга или чланство у задрузи 
9. Чланство у добровољном ватрогасном друштву

10. Степен стручне спреме подносиоца захтева
11. Досадашње коришћење средстава Покрајинског секре-

таријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
12. Подносилац захтева је сертификован за органску произ-

водњу и/или производи сировину или готов производ са 
географским пореклом

13. Оцена одрживости инвестиције
 
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, 

формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна 
средства. Пријаве на Конкурс које остваре мање од 40% од укуп-
ног броја бодова не улазе у даље разматрање Комисије.

Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у 
потпуности прихваћене

Члан 11.

На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар 
доноси, решење са образложењем и поуком о правном средству 
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или 
нису у потпуности прихваћене на основу предлога одлуке.

Право приговора

Члан 12.

Поред наведених лица из члана 11. Правилника , право пригово-
ра има и сваки незадовољни подносилац пријаве, којем су одобрена 
средства на основу одлуке о додели средстава која је објављена на 
званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.

Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три(3) дана 
од достављања појединачног решења, односно најкасније у року од 7 
дана од дана објављивања на веб страни Покрајинског секретаријата.

Покрајински секретар може да одбаци приговор као неблаговре-
мен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га усвоји 
у потуности или делимично или да одбије приговор као неснован.

О приговору се одлучује решењем.

Коначна одлука

Члан 13.

Коначну одлуку доноси покрајински секретар, на основу доне-
тих решења по основу евентуалних приговора, а која се објављује 
на веб страни покрајинског секретаријата.

Уговор о додели средстава

Члан 14.

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава Се-
кретар у име Покрајинског  секретаријата закључује уговор о до-
дели средстава са корисником, којим се регулишу права и обавезе 
уговорних страна.
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Корисник средстава је у обавези да ‒ приликом потписивања 
уговора о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом 
‒ достави меницу с меничном изјавом, a за правна лица регис-
тровану меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења 
да опрема неће бити отуђена у року од пет (5) година, осим за 
потрошна средства.

Исплата бесповратних средстава

Члан 15.

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвести-
ције, односно након што корисник бесповратних средстава уради 
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документа-
цију: 

• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку 
средстава

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне карактерис-
тике конструкције  и опреме (подаци исказани у обрасцу 
пријаве морају бити исти као у рачуну);

• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице; 

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање); 

•   фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

•  јединствену царинску исправу (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. 
године; 

• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана)

• Корисник средстава је у обавези да по завршетку инвес-
тиције постави таблу на капију улаза у воћњак или на 
стуб опреме која је суфинансирана.

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајин-
ски секретаријат може да од пољопривредне инспекције Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да 
се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у 
случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме 
који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тр-
жишне вредности;

У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног 
лица не сме бити у блокади;

Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања ве-
зана за конкурс, прописани су Правилником;

Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача или го-
товински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити при-
зната;

Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, дос-
тављањем извештаја и записника Секретаријату.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

Обавезе корисника бесповратних средстава

Члан 16.

Корисник  бесповратних средстава по конкурсу дужан је да: 

1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет 
инвестиције за коју је остварио подстицаје користи у 
складу с предвиђеном наменом; 

2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет 
инвестиције за коју је остварио подстицаје не отуђи нити 
даје другом лицу на употребу најмање пет година од дана 
исплате подстицаја; 

3. сву документацију која се односи на инвестицију чува 
најмање пет година од дана исплате подстицаја.

Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није по-
ступао у складу са одредбама Конкурса и уговора, корисник који 
је онемогућио Секретаријату да изврши контролу, односно онај 
који је достављао нетачне податке, дужан је да врати примљени 
износ средстава с припадајућом законском затезном каматом која 
се обрачунава од дана исплате средстава до дана враћања сред-
става

Праћење извршавања уговора

Члан 17.

Административну контролу, односно испуњеност обавеза из 
уговора прати и контролише овлашћени сектор Секретаријата.

Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година 
након преноса средстава, а спроводи га овлашћени сектор По-
крајинског секретаријата путем извештаја Пољопривредне стру-
чне и саветодавне службе АП Војводине. 

Завршне одредбе

Члан 18.

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”.

У Новом Саду, дана 16.01.2020. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

др Вук В. Радојевић с.р.
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86.

На основу члана 4. Покрајинске скупштинске одлуке о праву на 
суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оп-
лођење („Службени лист Аутономне покрајине Војводине”, брoj: 
54/2019), члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист Аутономне покрајине 
Војводине”, брoj: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 22. јануара 2020. године, донела  је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Утврђује се номинални износ суфинансирања трошкова за био-
медицински потпомогнуто оплођење за 2020. годину и то за:

- стимулативни поступак биомедицински потпомогнуто 
оплођење у износу од 240.000,00 динара годишње (сло-
вима: две стотине четрдесет хиљада динара и 00/100), 
од чега је износ од 40.000,00 динара (словима: четрдесет 
хиљада динара и 00/100) за трошкове замрзавања ембри-
она и

- номинални износ суфинансирањa трошкова за криоем-
бриотрансфер за 2020. годину у износу од 100.000,00 ди-
нара годишње (словима: сто хиљада динара и 00/100).

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 553-12/2020
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

87.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању  Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад („Службени лист АПВ”, број: 13/10 и 5/11), као и чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 22. јануара 2020. године,  д о н е л а   ј е 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Годишњи Програм рада Едукативног цен-
тра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 
2020. годину, који је донео Управни одбор Едукативног центра за 
обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, на 28. 
седници одржаној  10. јануара 2020. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-20/2020
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

88.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању  Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад („Службени лист АПВ”, број: 13/10 и 5/11), као и чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 22. јануара 2020. године,  д о н е л а   ј е 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на Финансијски план Едукативног центра за 
обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2020. годину, који 
је усвојио Управни одбор Едукативног центра за обуке у професионалним и 
радним вештинама, Нови Сад, на 28. седници одржаној 10. јануара 2020. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-19/2020
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

89.

На основу члана 3. став 2. и члана  5. Одлуке о оснивању  Ин-
формативног центра за пословну стандардизацију и сертифика-
цију („Службени лист АПВ”, број: 14/09 и 39/13), као и чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 22. јануара 2020. године, д о н е л а   ј е 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на Програм рада Информативног центра 
за пословну стандардизацију и сертификацију за 2020. годину, који је 
донео  Управни одбор Информативног центра за пословну стандарди-
зацију и сертификацију, на седници одржаној  9. јануара 2020. године. 

ПОСЕБНИ ДЕО
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II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-18/2020
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

90.

На основу члана 3. став 2. и члана 5. Одлуке о оснивању Инфор-
мативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију 
(„Службени лист АПВ”, број: 14/09 и 39/13) и чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 22. јануара 2020. године,  д о н е л а   ј е 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Д а ј е  с е  с а г л а с н о с т  на Финансијски план Информативног цен-
тра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2020. годину, који 
је донео Управни одбор Информативног центра за пословну стандарди-
зацију и сертификацију, на седници одржаној 9. јануара 2020. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-17/2020
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

91.

На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о ос-
нивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 2/10) и чл. 35. и 36. став 
6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службе-
ни лист АП Војводине”, број: 37/14 од 23.9.2014. године), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 22. јануара 2020. године,  д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда „Европски 
послови” Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, који је 
усвојио Управни одбор Фонда „Европски послови” Аутономне по-
крајине Војводине, на 57. седници одржаној 9. јануара 2020. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 400-12/2020
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

92.

На основу члaна 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 2/10) 
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14 од 
23.9.2014. године), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. 
јануара 2020. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Фонда „Европски посло-
ви” Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, који је 
донео Управни одбор Фонда „Европски послови” Аутономне 
покрајине Војводине, на 57. седници одржаној 9. јануара 2020. 
године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-2/2020
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

93.

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о осни-
вању Туристичке организације Војводине („Службени лист АП 
Војводине”, број: 18/02, 4/08 и 52/15), као и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 22. јануара 2020. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на Финансијски план Туристичке 
организације Војводине за 2020. годину, који је донео Управни 
одбор Туристичке организације Војводине, на 46. седници одр-
жаној 30. децембра 2019. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-15/2020
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

94.

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о осни-
вању Туристичке организације Војводине („Службени лист АП 
Војводине”, број: 18/02, 4/08 и 52/15), као и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 22. јануара 2020. године,  д о н е л а је
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на Програм рада Туристичке орга-
низације Војводине за 2020. годину, који је донео Управни одбор 
Туристичке организације Војводине, на 46. седници одржаној 30. 
децембра 2019. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-23/2020
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

95.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
22. јануара 2020. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома за децу 
и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево, који је 
донео вршилац дужности директора Дома за децу и омладину без 
родитељског старања „Споменак“ Панчево, 15. октобра 2019. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-732/2019
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

96.

На основу чл. 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник 
РС” број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), чл. 32. тачка 12., чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. 
алинеја 7. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу осни-
вачких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број: 18/2010), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 22. јануара 2020. године,  д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мирослав Алексић, професор опште књижевности и теорије 
књижевности из Врбаса, разрешава се дужности члана Управног 
одбора Српског народног позоришта у Новом Саду, по сили закона.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-11/2020-01
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

97.

На основу чл. 41. став 3. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), чл. 32. тач-
ка 12., чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у 
вези с чланом 1. алинеја 7. Покрајинске скупштинске одлуке о 
преношењу оснивачких права над установама културе, које је 
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), По-
крајинска влада, на седници одржаној 22. јануара 2020. године,  
д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мср Огњен Карановић, мастер професор историје – историчар 
из Новог Сада, именује се за члана Управног одбора Српског на-
родног позоришта у Новом Саду, као представник оснивача, до 
истека мандата Управном одбору.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-12/2020-01
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

98.

На основу чл. 45. став 4. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), чл. 32. тач-
ка 12., чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у 
вези с чланом 1. алинеја 7. Покрајинске скупштинске одлуке о 
преношењу оснивачких права над установама културе које је 
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), По-
крајинска влада, на седници одржаној 22. јануара 2020. године, 
д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Проф. др Љубиша Деспотовић, разрешава се дужности пред-
седника Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом 
Саду, на лични захтев.
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II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-13/2020-01
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

99.

На основу чл. 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник 
РС”, број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), чл. 32. тачка 12., чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. 
алинеја 7. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу осни-
вачких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број: 18/2010),  Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 22. јануара  2020. године,       д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мирослав Алексић, професор опште књижевности и теорије 
књижевности из Врбаса, именује се за председника Надзорног 
одбора Српског народног позоришта у Новом Саду, као представ-
ник оснивача, до истека мандата Надзорном одбору.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-14/2020-01
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

100.

На основу члана 60. став 1 Закона о науци и истраживањима 
(„Службени гласник Републике Србије”, број: 49/2019) и члана 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АП Војводине”, број: 37/2014), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 22. јануара 2020. године,  д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

За члана Управног одбора Научног института за прехрамбене 
технологије у Новом Саду, именује се:

Андријана Бауер Живковић, мастер инжењер шумарства из 
Сремске Митровице, као представник оснивача.

Члан Управног одбора Научног института за прехрамбене техно-
логије у Новом Саду, именује се до истека мандата Управног одбора. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-29/2020
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

101.

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон и 83/14 – др. закон), 
тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над устано-
вом социјалне заштите за смештај корисника Дом за душевно оболела 
лица „Чуруг‟ у Чуругу (Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. 
став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 22. јануара 2020. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Миломир Милановић, дипломирани економиста из Чуруга, 
представник оснивача, разрешава се дужности председника Уп-
равног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг‟ у Чуругу, 
на лични захтев.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-24/2020
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

102.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању 
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за 
смештај корисника Дом за душевно оболела лица „Чуруг‟ у Чуругу 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 22. јануара 2020. године, д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Симо Васић, дипломирани економиста из Жабља, именује се 
за председника Управног одбора Дома за душевно оболела лица 
„Чуруг‟ у Чуругу, као представник оснивача, до истека мандата 
Управног одбора.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-25/2020
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић
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103.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17, 95/2018, 31/19 и 72/19), те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2020. годину („Службени лист АПВ”, број 54/19), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 22. јануара 2020. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и Финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 10 
‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервен-
цијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска ре-
зерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге не-
класификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства 
резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 13 – Покрајин-
ском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку 
делатност, Програм 2005 Високо образовање, Програмска актив-
ност 1002 Подршка раду високообразовних установа, функционал-
на класификација 940 Високо образовање, извор финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, износ од 5.940.000,00 динара 
(словима: пет милиона девет стотина четрдесет хиљада динара и 
00/100) на економској класификацији 463 Трансфери осталим ни-
воима власти, односно 4631 Текући трансфери осталим нивоима 
власти, а због недовољно планираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 5.940.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређен период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, по 
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и 
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог ре-
шења, усмериће се Универзитету у Новом Саду – Факултету тех-
ничких наука, а намењена су за финансирање текућег одржавања/
чишћења зграде Научно-технолошког парка.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-
истраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секреатаријат 
за високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће 
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уко-
лико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-4
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

104.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2020. годину („Службени лист АПВ”, број 54/19), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 22. јануара 2020. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама, Програм 
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, Програм-
ска активност 1001 Подршка истраживању, заштити и очувању 
непокретног културног наслеђа, функционална класификација 
820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи 
и примања буџета, износ од 8.000.000,00 динара (словима: осам 
милиона динара 00/100), на економској класификацији 463 Транс-
фери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални транс-
фери осталим нивоима власти, а због непланираних средстава на 
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријацијa из става 1. ове тачке, увећава се 
за 8.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2.   Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Граду Сомбору за суфинансирање 
изградње споменика краљу Александру у Сомбору.

3.  О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-5
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

105.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2020. годину („Службени лист АПВ”, број 54/19), као и члана 36. 
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став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 22. јануара 2020. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 16 Покрајински секретаријат за привреду и туризам, 
Програм 1507 Уређење и развој у области туризма, Програмска 
активност 1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине, 
функционална класификација 473 Туризам, извор финансирања 
01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класифика-
ција 424 Специјализоване услуге, 4249 Остале специјализоване 
услуге износ од 1.000,00 динара (словима: једна хиљада динара и 
00/100), а због непланираних средстава на апропријацији за реа-
лизацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава 
се за 1.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Отварање апропријације код Покрајинског секретаријата за 
привреду и туризам, по основу употребе средстава текуће буџет-
ске резерве, у износу и распореду према буџетским класифика-
цијама из тачке 1. овог решења, намењено је за реализацију Изра-
де пројектно-техничке документације за изгрању бициклистичке 
стазе на бициклистичкој рути Еуровело 6 на деоници Бегеч – Бач-
ка Паланка и деоници Бачко Ново Село – Бачка Паланка. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
привреду и туризам преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом пропи-
сано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-6
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

106.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17, 95/2018, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2020. годину („Службени лист АПВ”, број 54/19), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада , на сед-
ници одржаној 22. јануара 2020. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 13 Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност, Програм 2005 Високо образо-
вање, Програмска активност 1003 Модернизација инфраструкту-
ре високог образовања, функционална класификација 940 Високо 
образовање, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета,  износ  од  24.750.000,00 динара  (словима: двадесет че-
тири милиона седам стотина педесет хиљада динара и 00/100) 
на економској класификацији  463 Трансфери осталим нивоима 
власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима 
власти, а због недовољно планираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 24.750.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређен период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу 
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог 
решења, усмериће се Универзитету у Новом Саду – Пољоприв-
редном факултету, а намењено јеу за финансирање реконструк-
ције објекта Истраживачко-образовног центра у пољопривреди 
„Agro-Campus” у износу од 16.750.000,00 динара и за набавку оп-
реме за исти објекат у износу од 8.000.000,00 динара.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и на-
учноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за фи-
нансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секреатаријат 
за високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће 
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уко-
лико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-7
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

107.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2020. годину („Службени лист АПВ”, број 54/19), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 22. јануара 2020. године,  д о  н  о  с  и 
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Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финан-
сирања 01 00 Општи приходи и примања буџета – 59.094.358,00 
динара;  економска класификација 499 Средства резерве, 4991 
Средства резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секре-
таријату за здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре 
здравствених установа, Програмска активност 1001 Изградња и 
опремање здравствених установа у државној својини чији је ос-
нивач АП Војводина, функционална класификација 760 Здрав-
ство некласификовано на другом месту, извор финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, износ од 59.094.358,00 динара (словима:  педесет де-
вет милиона деведесет четири хиљаде три стотине педесет осам 
динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 59.094.358,00 динара, а периодично право потрошње – квота 
– увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган за послове финансија.  

2.  Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се: Клиничком центру Војво-
дине, Нови Сад ‒ 16.101.180,00 динара; Институту за здравстве-
ну заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад ‒ 11.981.736,00 
динара; Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, 
Сремска Каменица ‒ 5.995.714,00 динара; Институту за онко-
логију Војводине, Сремска Каменица  ‒15.034.554,00 динара и 
Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица ‒ 
9.981.174,00 динара, а ради унапређивања информационог систе-
ма и дигиталног повезивања.

3.  О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5.  Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводи-
не”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-8
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

108.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17, 95/2018, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2020. годину („Службени лист АПВ”, број 54/19), као и члана 36. 

став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 22. јануара 2020. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 11 Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 
Систем локалне самоуправе, Програмска активност 1003 Подрш-
ка развоју локалне самоуправе, функционална класификација 180 
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
износ од 5.000.000,00 динара (словима: пет милиона динара и 
00/100) на економској класификацији 423 Услуге по уговору, од-
носно 4234 Услуге информисања, а због недовољно планираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 5.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређен период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске ре-
зерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Јавној медијској установи 
„Радио телевизија Војводине”, а намењена су за финансирање 
реализације продукције и емитовања серијала телевизијских ре-
портажа у емисији „Војводином”.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секреатаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог 
правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-9
Нови Сад, 22. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

109.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је
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Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући KLETT д.о.о., Београд, издавање 
и употреба превода уџбеничког комплета ФИЗИКА 6, ( Уџбеник  и 
Збирка задатака са лабораторијским вежбама), ауторке Марине Ра-
дојевић за шести разред основне школе, на словачком  језику,  писан 
на словачком језику и писму, од школске 2020/2021. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице

Број:  128-61-819/2019-01
Дана:  16. 01. 2020. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

110.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, 
издавање и употребу уџбеничког комплета Румунски језик 1, који 
се састоји од Буквара и Радне свеске уз Буквар, за први разред ос-
новне школе, ауторка Брандуша Жујка и Читанке и Радне свеске уз 
Читанку, ауторке Мариоре Болдовине и Отилије Живковић, писан 
на румунском језику и писму, од школске 2020/2021. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице

Број:  128-61-811/2019-01
Дана:  22. 01. 2020. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

111.

На основу чл. 15, 16. став 5. и 24. став 2. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 
37/14, 54/14 – др.одлука,  37/16, 29/17 и 24/19), чл. 11. раздео 06 и 
13. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ“, бр. 
54/19), а у вези с чланом 3. став 2. алинеја 1. Одлуке о оснивању 
Педагошког завода Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 14/03), 
покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, дана  22. јануара  2020. 
године,  д о н е о  ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О НАКНАДИ ЗА РАД И ДРУГИМ ТРОШКОВИМА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ
У НОВОМ САДУ

I

Овим решењем уређује се висина, услови и начин исплате нак-
наде за рад и других трошкова председника и чланова Управног 
и Надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду, 
које именује Скупштина Аутономне покрајине Војводине (у 
даљем тексту: председник и чланови Управног и Надзорног од-
бора).

II

Накнаду за рад председника и чланова Управног и Надзорног 
одбора (у даљем тексту: накнада) чини основица и коефицијент 
којим се основица множи.

III

Основица за обрачун накнаде по овом решењу је једнака осно-
вици за обрачун плата запослених у  Педагошком заводу Војво-
дине у Новом Саду.

IV

Коефицијент за председника Управног и Надзорног одбора из-
носи 2,40, а за чланове Управног и Надзорног одбора 2,00.

V

Председнику и члановима Управног и Надзорног одбора при-
пада месечна накнада.

Накнада из става 1. овог члана исплаћује се ако  је одржана сед-
ница Управног и Надзорног одбора у току тог месеца, без обзира 
на број одржаних седница у том месецу.

Накнада се исплаћује председнику и члановима Управног и 
Надзорног одбора који су присуствовали седници.

VI

Средства за накнаде и остале трошкове се обезбеђују у буџету 
Аутономне покрајине Војводине. 

VII

Председнику и члановима Управног и Надзорног одбора на-
докнађују се трошкови превоза за долазак и одлазак са седнице, 
у складу са прописима на основу којих се запосленима у јавним 
службама надокнађују ови трошкови.

VIII

На основу овог решења, Покрајински секретаријат за об-
разовање, прописе, управу и националне мањине-национал-
не заједнице донеће посебна решења за сваку исплату нак-
наде за рад председника и члановa Управног и Надзорног 
одбора.

IX

Педагошки завод Војводине је  дужан да о броју одржаних сед-
ница и присутности чланова месечно извештава Покрајински се-
кретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице.
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X

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Број: 128-451-4/2020-01/2
Покрајински секретар

Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш/

112.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 11/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број бр. 37/14, 54/14 - 
др. одлука, 37/16 и 29/17), покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „СРПСКИ МИЛЕТИЋ“ 

НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Српски Милетић“ установљено на територији Општи-
не Oџаци, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство, број 104-324-524/2011 од 07.12.2011. године 
(„Службени лист АПВ“ број 1/12) даје се на газдовање „Капетански 
рит“ доо Рибарство из Кањиже и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и „Капетански рит“ доо Рибарство из Кањиже 
у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број: 104-324-338/2019-07-2
Нови Сад, 27.12.2019.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радојевић, с.р.

OGLASNI DEO

113.

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету АП Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ“, 
брoj 54/2019) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о 
Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике 
за развој села на територији АП Војводине у 2020. години („Служ-
бени лист АПВ“, број 54/2019) и Пословником о раду комисије за 
израду конкурса и правилника и поступања по конкурсима рас-
писаних у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту:Покрајински 
секретаријат) расписује 

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ
У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и 
одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини 
Војводини у 2020. години.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстaва за суфи-
нансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских 
фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, 
опремања живинарских фарми, набавкe опреме за мужу, набавкe 
опреме за хлађење и складиштење млека, набавке опреме за изђу-
бравање, набавка опреме за припрему, руковање и дистрибуцију 
концентроване и кабасте сточне хране на газдинству. 

2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава 
за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2020. години 
предвиђен је укупан износ до 80.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за oпремање сточарских фарми по овом 
Конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошко-
ва инвестиције. 

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног 
лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвес-
тиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од прихватљи-
вих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више 
оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 години, а 
други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од 
прихватљивих трошкова инвестиције). Приликом обрачуна, узима 
се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може прећи 2.000.000,00 динара, односно 2.200.000,00 дина-
ра за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног 
лица млађи од 40 година (у случају да правно лице има више ос-
нивача и уколико је само један оснивач старији од 40 години, а 
други млађи, максималан износ бесповратних средстава по једној 
пријави не може прећи 2.000.000,00 динара).
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Минималан износ бесповратних средстава по једној прија-
ви износи 60.000,00 динара, односно у разматрање ће бити узе-
те пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 
100.000,00 динара без ПДВ-а.

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може 
да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП 
Војводине да утврди чињенично стање на терену -НУЛТА КОН-
ТРОЛА. НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затече-
ног чињеничног стања на терену. Инвестиције започете пре нул-
те контроле се не прихватају. 

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реали-
зоване након 01. 01. 2020. године. 

Бесповратна средства по овом Конкурсу намењена су за набав-
ку нове опреме:

Сектор млеко:

1. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, 
укључујући све елементе, материјале и инсталације

2. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, по-
лутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; 
уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе 
за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и теч-
ни стајњак; машине за пуњење течног стајњака

3. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење 
и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за 
припрему сточне хране; опрема и дозатори за концен-
тровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс 
приколице и дозатори за кабасту сточну храну; 

4. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашња-
ке/ливаде

Сектор месо и јаја

1. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, по-
лутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; 
уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе 
за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и теч-
ни стајњак; машине за пуњење течног стајњака

2. Oпремање објеката за гајење крмача и производњу пра-
сади за тов

3. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне 
хране, за храњење и појење животиња (млинови и блен-
дери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и до-
затори за концентровану сточну храну; екстрактори; 
транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту 
сточну храну

4. Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно оп-
ремљени кавези

5. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашња-
ке/ливаде

6. Набавка опреме за живинарске фармe за производњу 
конзумних јаја

7. Набавка опреме за сортирање, паковање и чување кон-
зумних јаја

8. Oпремање објеката за манипулацију, одлагање и обраду 
стајњака

9. Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење 
животињског ђубрива; посебна опрема за транспорт 
ђубрива

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

 Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то : 

1. физичко лице:
• носилац регистрованог комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинстава;
• предузетник носилац регистрованог комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинстава; 

2. правно лице:
• привредно друштво носилац регистрованог комер-

цијалног пољопривредног газдинства 
• земљорадничка задруга носилац регистрованог ко-

мерцијалног пољопривредног газдинства 
• сложена задруга носилац регистрованог комерцијал-

ног пољопривредног газдинства

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

За физичка лица и правна лица: 

• Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар пољоприв-
редних газдинстава и да се налази у активном статусу ; 

• Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе са територије АП 
Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица 
морају имати седиште на територији јединице локалне 
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и ме-
сто реализације инвестиције мора бити на територији је-
динице локалне самоуправе с територије АП Војводине; 

• Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по ре-
шењима о накнадама за одводњавање/наводњавање за-
кључно са 31.12. 2019. годином; 

• Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне 
самоуправе, закључно са 31. 12. 2019. годином; 

• Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по 
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у држав-
ној својини, закључно са 31.12. 2019. годином, уколико је 
корисник истог;

• Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси за-
хтев не сме користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, однос-
но иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка 
за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с по-
себним прописом којим се уређује кредитна подршка ре-
гистрованим пољопривредним газдинствима;

• Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уго-
ворних обавеза према Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, на основу раније потписаних уговора; 

• Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 
и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/2019 );

• Подносилац пријаве мора бити власник животиње; 
• Подносилац пријаве мора имати регистрован објекат за 

смештај животиња у складу са Правилником о регистра-
цији односно одобравању објеката за узгој, држање и 
промет животиња ,, Службени гласник РС ‚‘бр. 36/2017) 
у власништу или закупу у периоду од најмање пет годи-
на почевши од 01.01.2019.; Додатни услови за предузет-
нике и правна лица: 

• Подносилац пријаве-предузетник и правно лице мора 
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да 
се налази у активном статусу; 

• Према подносиоцу пријаве- правном лицу не сме бити 
покренут поступак стечаја и/или ликвидације; 

• Подносилац пријаве - правно лице мора бити разврстано 
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим 
се уређује рачуноводство; 

• Задруге морају имати обављену задружну ревизију 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 

На Конкурсу могу да учествују РПГ која имају :

СЕКТОР МЛЕКО 

Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву 
РПГ 1 - 19 млечних крава. Пољопривреднo газдинствo мора има-
ти потврду за млечне краве издату од надлежне ветеринарске 
службе. 

За инвестиције у сектору производње овчјег, односно козијег 
млека, нема специфичних критеријума прихватљивости. 
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СЕКТОР МЕСО 

Пољопривредна газдинства са мање од 20 грла квалитетних 
приплодних  говеда товних раса 

или мање од 150 грла приплодних оваца или коза, 
или мање од 30  приплодних крмача, 
или мање од 100 товних свиња,
 или од 1.000 -  3.999  бројлерa. 

Сектор производње комзумних јаја нема специфичних крите-
ријума прихватљивости. Пољопривреднo газдинствo мора имати 
потврду за одговарајућу категорију животиња издату од надлеж-
не ветеринарске службе.  

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 
21.02.2020 године. 

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За физичка лица и правна лица: 

1. читко попуњен образац пријаве; 
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 

карта носиоца регистрованог пољопривредног газдин-
ства или овлашћеног лица у правном лицу; 

3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама и броју животиња, не 
старији од 30 дана); 

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање (потврда ЈВП „Воде Војоводине“) закључно са 
31.12.2019. године за подносиоца пријаве; 

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве (из-
дато од стране надлежног органа јединице локалне са-
моуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца 
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где 
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна 
инвестиција налази на територији друге локалне самоу-
праве, на територији АПВ); 

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини (потвр-
да надлежног органа, или фотокопија уговора са Минис-
тарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и 
доказ o извршеном плаћању). 

7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се 
поднети предрачун са спецификацијом опреме, а кона-
чан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по 
износу, спецификацији и добављачу опреме; 

8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са 
спецификацијом опреме која садржи основне каракте-
ристике конструкције и опреме (подаци исказани у об-
расцу пријаве морају бити исти као у рачуну); 

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције; 
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 

извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање); 

11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита; 

12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима; 

13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. 
године; 

14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом обра-
зовању;

15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству; 
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити 

потврду о чланству; 

17. уколико је подносилац пријаве сертификован - достави-
ти копију сертификата за органску производњу или сер-
тификат о заштићеном географском пореклу; 

18. оверена фотокопија уговора о закупу објекта, уколико 
није власник објекта ‒ у периоду од најмање пет година, 
односно почевши од 01.01.2020. године; 

19. потврда о броју грла за одговарајућу категорију живо-
тиња, издата од стране надлежне ветеринарске службе; 

20. решење да је објекат уписан у Регистар објеката за узгој, 
држање и промет животиња;

Додатна обавезна документација за предузетнике и правна лица: 

21. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским 
идентификационим бројем; 

22. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације; 

23. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, 
у складу са Законом о рачуноводству („Службени глас-
ник РС“, број 73/2019).

24. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да 
задруга послује у складу са Законом о задругама, при 
чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о 
обављеној задружног ревизији, не старијем од две годи-
не, у складу са Законом о задругама; 

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је сас-
тавни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под 
тачкама 3, 4, 5, прибавити сам или ће Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибављати подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак. 

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/
предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу 
пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, 
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/
предрачуна.

 Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа. Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником. 

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Послов-
ником о раду комисија за израду конкурса и правилника и по-
ступање по конкурсима расписаним у Секретаријату, а на основу 
ког је донет правилник за доделу бесповратних средстава за опре-
мање сточарских фарми у АП Војводини у 2020.години 

8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвести-
ције, односно након што корисник бесповратних средстава уради 
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документацију:

• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку 
средстава 

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне карактерис-
тике машина и опреме (подаци исказани у обрасцу прија-
ве морају бити исти као у рачуну); 

• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице; 

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање); 
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• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима; 

• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. 
године; 

• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама и броју животиња, не 
старији од 30 дана) 

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајин-
ски секретаријат може да од пољопривредне инспекције Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да 
се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у 
случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме 
који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тр-
жишне вредности; 

У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног 
лица не сме бити у блокади; 

Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања ве-
зана за конкурс, прописани су Правилником; 

Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача или го-
товински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити при-
зната; Секретаријат путем надлежног сектора може да налажи 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, дос-
тављањем извештаја и записника Секретаријату. 

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине. 

9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

Пријаву на Конкурс с траженом документацијом достављати 
ПОШТОМ НА АДРЕСУ: Покрајински секретаријат за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство 21000 Нови Сад Булевар Ми-
хајла Пупина број 16 с назнаком: 

„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 
ОПРЕМАЊЕ ФАРМИ У 2020.ГОДИНИ” 

или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 
Покрајинске владе АП Војводине, сваког радног дана од 9.00 до 
14.00 часова. 

10. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације можете добити путем телефона: 
021/4881-852 од 10-12 часова

10.1. ПОДАЦИ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ 

Текст конкурса, образац пријаве и Правилник могу се преузе-
ти на веб-сајту Покрајинског секретаријата за пољоривреду, водо-
привреду и шумарство АП Војводине: www.psp.vojvodina.gov.rs.

114.

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету АП Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, 
брoj 54/2019), у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о 
програму подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине 
Војводине у 2020. години, („Службени лист АПВ“, број 54/2019), 
и Пословником о раду комисије за израду конкурса и правилника 

и поступања по конкурсима расписаних у Покрајинском секрета-
ријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајин-
ски секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у 
даљем тексту: Покрајински секретаријат) расписује 

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ИНВЕСТИЦИЈА У ПЧЕЛАРСТВО
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

У 2020. ГОДИНИ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвести-
ција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине 
у 2020. години (удаљем тексту: Конкурс) јесте унапређивање пче-
ларске производње и производње меда у Аутономној покрајини 
Војводини.

Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава за на-
бавку нових пчелињих друштава.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

За реализацију Конкурса за доделу средстава за суфинанси-
рање инвестиција у пчеларство на територији АП Војводине у 
2020. години предвиђен је укупан износ до 25.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкур-
су утврђују се у износу до 50% од укупно прихватљивих трошко-
ва инвестиције.

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног 
лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку ин-
вестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од при-
хватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има 
више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 го-
дина, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу 
до 50% од прихватљивих трошкова инвестиције).

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може бити већи од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 дина-
ра за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног 
лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку ин-
вестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од при-
хватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има 
више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 го-
дина, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу 
до 50% од прихватљивих трошкова инвестиције).

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 50.000,00 динара.

Бесповратна средства која се додељују по Конкурсу намењена 
су за:

1. набавку нових пчелињих друштава

Максималан износ бесповратних средстава за набавку пче-
лињих друштава износи највише до 100.000,00 динара, односно 
110.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, преду-
зетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на под-
ручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци 
регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и ос-
нивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за 
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подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 
60% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да прав-
но лице има више оснивача и уколико је само један оснивач ста-
рији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују 
се у износу до 50% од прихватљивих трошкова инвестиције). 

2. набавку опреме за пчеларство: кошнице и контејнери

Максималан износ бесповратних средстава за набавку опре-
ме за пчеларство износи највише до 300.000,00 динара, односно 
330.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, преду-
зетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на под-
ручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци 
регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и ос-
нивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за 
подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 
60% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да прав-
но лице има више оснивача и уколико је само један оснивач ста-
рији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују 
се у износу до 50% од прихватљивих трошкова инвестиције).

3. набавку опреме и уређаја за прераду пчелињих произво-
да: топионици за восак (парни, сунчани, електрични),– 
посуде за пречишћавање воска, стерилизатор воска и по-
суде за стерилизацију воска, калупи за израду сатних и 
матичних основа, декристализатори меда, пастеризатори 
за мед, рефраткометри, сепаратори меда, воска и матич-
не млечи, пумпе за мед, сушионици за полен, млинови 
за полен, опрема и уређаји за сушење полена, електрон-
ске ваге и пратећа опрема, агрегати, пумпе разне (цен-
трифугалне, зупчасте, монопумпе за густе масе), филте-
ри, одвајачи ваздуха (деаератори), суви и ваздушни пре-
чистач, опрема и уређаји за одвајање, сечење, љуштење, 
млевење и пасирање додатака пчелињим производима, 
уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припа-
дајућом опремом, уређаји за реверзну осмозу и криокон-
центрисање), уређаји за пуњење и дозирање налива са 
припадајућом опремом, уређаји за одмеравање и дози-
рање компоненти са припадајућом опремом.

Максималан износ бесповратних средстава за набавку оп-
реме и уређаја за прераду пчелињих производа износи највише 
до 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за подносиоце 
пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је га-
здинство регистровано на подручју са отежаним условима рада 
у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног 
газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 
година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом 
конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова 
инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уко-
лико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, 
бесповратна средства утврђују се у износу до 50% од прихватљи-
вих трошкова инвестиције).

4. набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење 
пчелињих производа: дупликатори за мед, са или без 
мешача, електричне пумпе и пунилице за мед, прох-
ромска амбалажа за складиштење пчелињих произво-
да, пластична амбалажа за складиштење пчелињих про-
извода, аутоматски сто за паковање пчелињих произво-
да, дозатор за мед, хомогенизатор, мешалица, опрема за 
складиштење додатака у мед (полен, прополис, матична 
млеч, суво воће, орашасти плодови и др.), ваге, уређаји 
за паковање са припадајућом опремом, машине за пако-
вање транспортног (збирног) паковања и машине за па-
летизирање – палетизер, уређаји за прање амбалаже раз-
не, са припадајућом опремом, опрема за детекцију фи-
зичких и механичких нечистоћа – „X-ray” детектори, 
уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са 
одговарајућом опремом, уређаји за етикетирање, разни, 
уређаји за припрему технолошке и техничке воде.

Максималан износ бесповратних средстава за набавка опреме 
и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа изно-
си највише до 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за 

подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним услови-
ма рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољоприв-
редног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи 
од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по 
овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих 
трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више ос-
нивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а 
други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 50% 
од прихватљивих трошкова инвестиције).

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Кон-
курсу, али за више намена у оквиру једне тачке, као и по више 
тачака, а до горе наведеног максималног износа.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, неће се признавати опрема и пчелиња 
друштва набављена пре 01.01.2020. године, што мора бити доку-
ментовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, 
изводима из банке, гарантним листовима, царинским деклара-
цијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који 
носе датум након 01.01.2020. године.

3. ПРАВО НА УЧАШЋЕ НА КОНКУРСУ

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1. физичко лице:
- носилац регистрованог комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства,
- предузетник носилац регистрованог комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице:
- привредно друштво носилац регистрованог комер-

цијалног пољопривредног газдинства,
- земљорадничка задруга носилац регистрованог ко-

мерцијалног пољопривредног газдинства,
- сложена задруга носилац регистрованог комерцијал-

ног пољопривредног газдинства.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

За физичка и правна лица

1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном 
статусу;

2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе са територије АП 
Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица 
морају имати седиште на територији јединице локалне 
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и ме-
сто реализације инвестиције мора бити на територији је-
динице локалне самоуправе с територије АП Војводине;

3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по ре-
шењима о накнадама за одводњавање/наводњавање за-
кључно са 31.12. 2019. године;

4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне 
самоуправе, закључно са 31.12.2019. године;

5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по 
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у држав-
ној својини, закључно са 31.12.2019. године, уколико је 
корисник истог;

6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси за-
хтев не сме користити подстицаје по неком другом ос-
нову (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, 
односно иста инвестиција не сме бити предмет другог 
поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у 
складу с посебним прописом којим се уређује кредитна 
подршка регистрованим пољопривредним газдинстви-
ма;
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7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уго-
ворних обавеза према Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, на основу раније потписаних уговора;

8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 
и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/19);

Додатни услови за предузетнике и правна лица:

9. Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора 
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да 
се налази у активном статусу;

10. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити 
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;

11. Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано 
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим 
се уређује рачуноводство;

12. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.

4.1 СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУР-
СУ

Подносилац пријаве, остварује правo на суфинансирање на-
бавке нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство уколико 
у Регистру има уписано минимум 20 кошница пчела или макси-
мално 500 кошница.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 
28.02.2020.године.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Документација која се подноси на Конкурс:

1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 

карта носиоца регистрованог пољопривредног газдин-
ства или овлашћеног лица у правном лицу;

3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама, и трећа страна изво-
да с подацима о животињама не старији од 30 дана);

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 
31.12.2019. године за подносиоца пријаве;

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве (из-
дато од стране надлежног органа јединице локалне са-
моуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца 
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где 
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна 
инвестиција налази на територији друге локалне самоу-
праве, на територији АПВ);

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини (потвр-
да надлежног органа, или фотокопија уговора са Минис-
тарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и 
доказ o извршеном плаћању);

7. за инвестиције чија је вредност већа од 200.000,00 дина-
ра, може се поднети предрачун са спецификацијом опре-
ме, а коначан оригинал рачун мора бити идентичан пред-
рачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме;

8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са 
спецификацијом опреме која садржи основне каракте-
ристике конструкције и опреме (подаци исказани у об-
расцу пријаве морају бити исти као у рачуну);

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције;

10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање);

11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. 
године;

14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом обра-
зовању;

15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити 

потврду о чланству;
17. уколико је подносилац пријаве сертификован - достави-

ти копију сертификата за органску производњу или сер-
тификат о заштићеном географском пореклу;

Додатна обавезна документација за предузетнике и правна 
лица:

18. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским 
идентификационим бројем;

19. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације;

20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, 
у складу са Законом о рачуноводству („Службени глас-
ник РС“, број 73/2019).

21. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да 
задруга послује у складу са Законом о задругама, при 
чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о 
обављеној задружног ревизији, не старијем од две годи-
не, у складу са Законом о задругама;

Подносилац пријаве - на обрасцу који је саставни део пријаве 
на конкурс – треба да се изјасни о томе да ли ће документацију 
наведену под тачкама 3, 4 и 5 прибавити сам или је сагласан с тим 
да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац прија-
ве обавезан је да достави документа преведена на српски језик, од 
стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/предрачун 
исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу пријаве унети 
вредност опреме у динарској противвредности, обрачунатој по 
средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/предрачуна.

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.

Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Послов-
ником о раду комисија за израду конкурса и правилника и посту-
пање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату 
Правилником о додели средстава за суфинансирање инвестиција 
у пчеларство.

8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвести-
ције, односно након што корисник бесповратних средстава уради 
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документацију:

• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку 
средстава

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне
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• карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани 
у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну);

• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице;

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање);

• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01.2020. го-
дине;

• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама, и трећа страна изво-
да с подацима о животињама не старији од 30 дана). 

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију.

Исто тако, Покрајински секретаријат може да од пољопривред-
не инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде затражи да се изврши контрола реализације предмета 
уговора, а посебно у случају рачуна и предрачуна који су издати 
од добављача опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су 
значајно изнад тржишне вредности;

Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања ве-
зана за конкурс, прописани су Правилником. У моменту исплате 
средстава рачун предузетника и правног лица не сме бити у бло-
кади.

Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача или го-
товински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити при-
зната.

Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, дос-
тављањем извештаја и записника Секретаријату.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на 
адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са 
назнакoм „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАН-
СИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ПЧЕЛАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ 
АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ”, или лично на писарници 
покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког 
радног дана од 9 до 14 часова.

10. КОНТАКТ

Додатне информације можете добити путем телефона 021/487-
4186 од 10 до 14 часова.

10.1. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОН-
СКОЈ ФОРМИ

Текст Конкурса, Правилник, образац пријаве, извештај о на-
менском утрошку средстава и захтев за исплату могу се преузети 
са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs.

115.

На основу чл. 11 и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број 54/2019), у вези с Покрајинском скупштин-
ском одлуком о програму подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за територију Аутономне 
покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, 
број 54/2019), Уредбе о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 
интереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018), 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл.
лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), а у 
складу са Пословником о раду комисије за израду конкурса и пра-
вилника и поступања по конкурсима расписаних у Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, По-
крајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ТРАДИЦИОНАЛНИХ 
МАНИФЕСТАЦИЈА У 2020. ГОДИНИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ Конкурса за доделу средстава за одржавање традицио-
налних манифестација у 2020. години на територији АП Војво-
дине (у даљем тексту: Конкурс) јесте боља промоција и подизање 
капацитета руралне средине, као и повезивања пољопривредника 
и пољопривредних производа ради бољег позиционирања на тр-
жишту.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних финансијских 
средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2020. 
години, на територији АП Војводине.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Бесповратна финансијска  средства која се додељују по овом 
Конкурсу износе укупно до 20.000.000,00 динара.

Минимални износ средстава који се додељује по једној прија-
ви јесте 10.000,00 динара, а максимални износ je до 1.000.000,00 
динара.

Бесповратна финансијска средства која се додељују по Конкур-
су намењена су за:

а) подршку за организовање научно стручних скупова, сту-
дијских путовања, семинара, радионица, трибина  и пре-
давања у области пољопривреде и руралног развоја (за-
куп простора, ангажовање консултаната, преводиоца и 
техничког особља, путне и трошкове боравка, израда ди-
зајна и штампања промотивног и стручног материјала);

б) подршку за организовање сајмова и изложби у области 
пољопривреде и руралног развоја (закуп излагачког 
простора са основним техничким услугама, изградње, 
односно закупа штанда, закупа бине, озвучења и ос-
ветљења, израда дизајна и штампање промотивног ма-
теријала, оглашавање у штампаним и електронским ме-
дијама, трошкови путовања, трошкови куповине мате-
ријала за израду традиционалних рукотворина и купови-
не пехара и медаља за награде);

в) подршку локалним манифестацијама са сврхом очувања 
традиционалних заната и производње локалних произ-
вода (закуп излагачког простора са основним техничким 
услугама, изградња, односно закуп штанда, израда дизај-
на и штампање промотивног материјала, закуп бине, оз-
вучења и осветљења, трошкови путовања, трошкови ку-
повине материјала за израду традиционалних рукотво-
рина и куповине пехара и медаља за награде).
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3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

- За подтачку а) тачке 2.: 
• Образовне установе и научноистраживачке устано-

ве с територије АП Војводине корисници буџетских 
средстава које је основала Република Србија или АП 
Војводина.

- за подтачку б) из тачке 2. : 
• локалне самоуправе с територије АП Војводине и 
• удружења грађана с територије АП Војводине, у 

чијем су делокругу пољопривредне активности и 
рурални развој, осим удружења грађана која се баве 
сточарском производњом у смислу члана 37. став 2. 
Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 
51/2009 и 99/2011 ‒ др. закони и 44/2018 - други за-
кон).

- за подтачку в) из тачке 2:
• локалне самоуправе с територије АП Војводине;
• удружења грађана с територије АП Војводине, која 

се баве пољопривредном производњом, негују тра-
диционалне вредности и баве се очувањем старих 
заната на селу (осим културно-уметничких друшта-
ва).

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА 

1. Удружења грађана чије је седиште на територији Ауто-
номне покрајине Војводине и чија је делатност и чији су 
циљеви дефинисани статутом/оснивачким актом а ост-
варују у вези с пољопривредном производњом и раз-
војем села (руралним развојем), а која су уписана у од-
говарајући регистар Агенције за привредне регистре пре 
01.01.2020. године. 

2. Да поседују Програм манифестације;
3. Да је подносилац пријаве регулисао пореске и друге дос-

пеле обавезе из јавних прихода  за  2019. годину;
4. Подносилац пријаве мора имати седиште на терито-

рији јединице локалне самоуправе са територије АП 
Војводине и место реализације мора бити на терито-
рији јединице локалне самоуправе са територије АП 
Војводине;

5. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговор-
них обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни 
према Министарству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде на основу раније потписаних уговора;

6. Да се плаћање врши на текући рачун добављача или го-
товински, а плаћања путем компензације и цесије неће 
бити призната.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ОБРАЗОВНЕ И 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКЕ  УСТАНОВЕ:

 
1. Да поседују Програм манифестације;
2. Да је подносилац пријаве регулисао пореске и друге дос-

пеле обавезе из јавних прихода  за  2019. годину;
3. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији 

јединице локалне самоуправе са територије АП Војводи-
не и место реализације мора бити на територији једини-
це локалне самоуправе са територије АП Војводине;

4. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговор-
них обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни 
према Министарству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде на основу раније потписаних уговора;

5. Да се плаћање врши на текући рачун добављача или го-
товински, а плаћања путем компензације и цесије неће 
бити призната.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ  ЗА ЛОКАЛНЕ СА-
МОУПРАВЕ:

1. Поседује Програм манифестације;
2. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговор-

них обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни 
према Министарству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, на основу раније потписаних уговора;

3. Одлука о одржавању манифестације, сајма или изложбе 
са исказаним буџетом и средствима за суфинансирање.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 
28.02.2020. године.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Приликом подношења пријаве за доделу подршке за одржа-
вање манифестације, организатор ‒ у зависности од врсте мани-
фестације ‒ подноси и следећа документа:

 

ред
бр.

обавезна документација
(означити документе који су приложени уз пријаву, зависно 

од врсте манифестације) 

корисници

образовне и 
научностручне 

установе

удружења 
грађана

локалне 
самоурпаве

1. фотокопија решења о упису у регистар у Агенцији за прив-
редне регистре не да не

2. фотокопију уписа у регистар Привредног суда за образовне 
и научностручне установе да не не

3. фотокопија потврде о пореском индентификационом броју да да да

4. попис чланова удружења, који оверава удружење ако је оно 
организатор манифестације (на Обрасцу 1. Секретаријата) не да не

5. програм манифестације са сатницом дешавања (потписан 
и печатиран) да да да

6.
одлуку локалне самоуправе о одржавању манифестације, 

сајма или изложбе, са исказаним буџетом и средствима суфи-
нансирања 

не не да

7.

извод из записника или одлуке научностручног већа, од-
носно научног већа или одговарајућег органа научностручне 
организације о прихватању организовања скупа и финанијс-
ког плана

да не не



Страна 296 - Броj 5 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 22. јануар 2020.

8. програм скупа са учесницима, саставом програмског и ор-
ганизационог одбора да да да

9. потврда надлежне пореске управе о непостојању обавеза из 
јавних прихода за 2019. годину да да не

10. фотокопија потврде банке о жиро рачуну не да да

11. фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца прија-
ве да да да

12. фотокопија картона депонованих потписа од Управе за тре-
зор да да да

13. фотокопија статута удружења грађана на којој је видљива 
овера АПР-а, ако је удружење организатор манифестације не да не

14. финансијски план организовања манифестације – буџет 
(потписан и печатиран ‒ Образац 2. и 3.) да да да

15. Изјава подносиоца пријаве о непостојању сукоба интереса не да не

16. Интерни акт о антикорупцијској политици не да не

Подносилац пријаве ‒ на обрасцу који је саставни део пријаве на конкурс – треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наве-
дену под тачкама 1, 2, 3. и 9. прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 

Средства подстицаја за подршку организовања традиционал-
них манифестација по овом конкурсу додељују се бесповратно. 

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за 
све манифестације предвиђене за 2020. годину. С тим да ће се за 
манифестације одржане до момента  подношења пријаве на кон-
курс, рефундација вршити средставима које додељује давалац 
под условом да се уз пријаву на конкурс доставе одмах сва пра-
вдања у складу са Конкурсом за доделу средстава за одржавање 
традиционалних манифестација у 2020. години на територији 
АП Војводине и Правилником за доделу средстава за одржавање 
традиционалних манифестација у 2020. години на територији АП 
Војводине - уговори и изводи из банке, рачуни и наративни из-
вештај са одржане манифестације.

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Правил-
ником  за доделу средстава за одржавање традиционалних мани-
фестација у 2020. години на територији АП Војводине и Уред-
бом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реа-
лизују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018).

8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Средстава ће се исплаћивати на основу уговора између По-
крајинског секретаријата и корисника средстава.

Критеријуми и систем бодовања регулисана су Правилником 
за доделу средстава за одржавање традиционалних манифеста-
ција у 2020. години на територији АП Војводине.

Корисник средстава је дужан да правда средства за одржа-
не манифестације са рачунима и изводима од стране банке о 
плаћању, закљученим уговорима као и наративни извештај о одр-
жаној манифестацији.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

Организатор коме су одобрена средства за одржавање манифеста-
ције има обавезу да ‒ током трајања манифестације ‒ уочљиво ог-
ласи да је добио финансијску подршку Покрајинског секретаријата.

9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве с потребном документацијом треба доставити ПО-
ШТОМ, НА АДРЕСУ: Покрајински секретаријат за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 

21000 Нови Сад с назнаком: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТА-
ВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТА-
ЦИЈА У 2020. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 
или лично у Писарници покрајинских органа управе, у згради 
Покрајинске владе АП Војводине (сваког радног дана од 9 до 
14 часова).

10. КОНТАКТ

Све додатне информације можете добити путем телефона: 
021/487-4601 од 10 до 14 часова.

11. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОН-
СКОЈ ФОРМИ

Текст Конкурса, Правилник, пријава и остали обрасци могу се 
преузети на сајту: www.psp.vojvodina.gov.rs. 

116.

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету АП Војводине за 2020. годину („Службени лист 
АПВ”, брoj 54/2019), у вези са Покрајинском скупштинском од-
луком о програму подршке за спровођење пољопривредне по-
литике и политике руралног развоја за територију Аутономне 
покрајине Војводине у 2020. години, („Службени лист АПВ“, 
број 54/2019), и Пословником о раду комисије за израду кон-
курса и правилника и поступања по конкурсима расписаних у 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секрета-
ријат) расписује 

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних под-
ручја АП Војводине ради подстицања останка младих у рурал-
ним подручјима односно њиховог повратка из градова.

Предмет конкурса је подршка новим генерацијама младих 
пољопривредних произвођача, њиховом развоју и унапређивању 
кроз подстицање инвестиција у физичку имовину пољопривред-
них газдинстава, подстицање прераде на газдинству као и под-
стицање оснивања малих пивара.
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2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

За реализацију Конкурса за доделу средстава за подршку мла-
дима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2020. 
години предвиђено је укупно 270.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу 
утврђују се у износу до 90% од укупно прихватљивих трошкова 
инвестиције. 

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може бити већи од 1.500.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 500.000,00 динара.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу на-
мењена су за:

1) Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газ-
динстава

2) Подршка преради на газдинству
3) Подршка малим пиварама.

Листа прихватљивих инвестиција приказана је у члану 3. Пра-
вилника о додели средстава за подршку младима у руралним под-
ручјима на територији АП Војводине у 2020. години.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по кон-
курсу и за једну врсту производње.

ПРИЛИКОМ РАЗМАТРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА, НЕЋЕ СЕ 
ПРИЗНАВАТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ И КУПЉЕНА ОПРЕМА 
ПРЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА.

3. КОРИСНИЦИ

Право на подстицаје за Инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава остварују физичка лица старијa од 
18 година којa у моменту подношења захтева не смеју имати више 
од 40 година, који су први пут уписани у Регистар пољопривред-
них газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства након 
01.01.2020. године или ће се уписати у Регистар пољопривредних 
газдинстава до дана закључења уговора. 

Право на подстицаје за Подршку преради на газдинставу и 
Подршку малим пиварама остварују физичка лица старијa од 18 го-
дина којa у моменту подношења захтева не смеју имати више од 40 
година, који ће се као предузетник или правно лице регистровати 
у Агенцији за привредне регистре и као такви уписати у Регистар 
пољопривредних газдинстава до момента потписивања уговора. 

Право на подстицаје остварују подносиоци пријава који имају 
пребивалиште у насељеном месту у ком се не налази седиште 
града (Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Вршац, Сремска 
Митровица, Кикинда, Сомбор - Закон о територијалној органи-
зацији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 18/2016 
и 47/2018).

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе са територије АП 
Војводине, односно правна лица морају имати седиште 
на територији јединице локалне самоуправе с терито-
рије АП Војводине, с тим што и место реализације ин-
вестиције мора бити на територији јединице локалне са-
моуправе са територије АП Војводине у месту пребива-
лишта подносиоца пријаве или у месту суседне јединице 
локалне самоуправе;

2. подносилац пријаве мора имати објекат за смештај живо-
тиња у власништу или закупу у периоду од најмање пет 
година (закуп почиње од дана подношења захтева за ко-
ришћење бесповратних средстава) – уколико аплицира 
за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних га-
здинстава (набавка приплодних грла и опремање фарми);

3. подносилац пријаве мора имати објекат у којем ће се вр-
шити прерада у власништу или закупу у периоду од нај-
мање пет година (закуп почиње од дана подношења за-
хтева за коришћење бесповратних средстава) – уколико 
аплицира за Подршку преради на газдинставу;

4. подносилац пријаве мора имати у власништву животиње 
- уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме 
за припрему сточне хране у сектору млеко и месо);

5. подносилац пријаве мора имати објекат у власништу или 
закупу у периоду од најмање пет година (закуп почиње од 
дана подношења захтева за коришћење бесповратних сред-
става) – уколико аплицира за Подршку малим пиварама;

6. подносилац пријаве мора регулисати обавезе по ре-
шењима о накнадама за одводњавање/наводњавање за-
кључно са 31.12.2019. године;

7. подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне 
самоуправе, закључно са 31.12.2019. године;

8. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси 
пријаву не сме користити подстицаје по неком другом 
основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, однос-
но иста инвестиција не сме бити предмет другог поступ-
ка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с 
посебним прописом којим се уређује кредитна подршка 
регистрованим пољопривредним газдинствима;

9. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговор-
них обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни 
према Министарству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, на основу раније потписаних уговора;

10. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица - у смислу члана 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 
36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 
91/2019);

11. парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет 
инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар 
пољопривредних газдинстава након доношења одлуке о 
додели средстава. Уколико је парцела у закупу, потреб-
но је да је до истека уговора о закупу преостало најмање 
пет година;

12. подносилац пријаве мора имати израђен пословни план 
‒ економску одрживост пројекта;

13. спровођење прихватљивих активности не сме започети 
пре доношења одлуке о додели средстава.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до 21.02.2020. године.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 

карта подносиоца захтева;
3. доказ о власништву парцела на којима се поставља опре-

ма или оверена фотокопија уговора о закупу ‒ који обух-
вата период од минимално пет (5) година (закуп почиње 
од дана подношења захтева за коришћење бесповратних 
средстава) - уколико аплицира за Инвестиције у физичку 
имовину пољопривредних газдинстава (вишегодишњи 
засади, пластеници, наводњавање)

4. доказ о власништву животиња (матични лист или пасош 
за животиње) уколико аплицира за Инвестиције у физич-
ку имовину пољопривредних газдинстава (набавку ма-
шина и опреме за припрему сточне хране у сектору мле-
ко и месо као и за набавку опреме за фиксне ограде и 
електричне ограде за пашњаке/ливаде);
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5. доказ о власништву објекта за држање стоке или оверена 
фотокопија уговора о закупу објекта, уколико није влас-
ник објекта ‒ који обухвата период од минимално пет (5) 
година (закуп почиње од дана подношења захтева за ко-
ришћење бесповратних средстава) - уколико аплицира за 
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газ-
динстава (набавка приплодних грла и опремање фарми)

6. доказ о власништву објекта у коме се врши прерада или 
оверена фотокопија уговора о закупу објекта, уколико 
није власник објекта ‒ који обухвата период од минимал-
но пет (5) година од момента подношења захтева за ко-
ришћење бесповратних средстава– уколико аплицира за 
Подршку преради на газдинставу или за Подршку малим 
пиварама

7. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 
31.12.2019. године за подносиоца пријаве; 

8. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве из-
дато од стране надлежног органа јединице локалне само-
управе пребивалишта;

9. предрачун са спецификацијом опреме;
10. фотокопија дипломе о стеченом образовању подносиоца 

захтева;
11. пословни план ‒ економска одрживост пројекта;
12. изјава да добављач и наручилац опреме не представљају 

повезана лица у складу с чланом 62. Закона о привред-
ним друштвима (изјава је у оквиру обрасца пријаве).

13. изјава добављача да може извршити испоруку предмета 
инвестиције из предрачуна у року од 45 дана од дана пот-
писивања уговора о додели бесповратних средстава.

Уколико подносилац пријаве не достави потребну докумен-
тацију наведену под тачкама 7 и 8, Покрајински секретаријат по 
службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са 
законом који уређује општи управни поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик, од стране овлашћеног судског тумача.

Уколико је предрачун исказан у страној валути, неопходно је у 
обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској противвред-
ности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања пред-
рачуна. 

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.

Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Послов-
ником о раду комисија за израду конкурса и правилника и посту-
пање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату и 
Правилником о додели средстава за подршку младима у рурал-
ним подручјима на територији АП Војводине у 2020. години.

8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Бесповратна средства исплаћују се авансно 75% од уговорених 
средстава, након што корисник бесповратних средстава достави 
Покрајинском секретаријату следећу документацију: 

• Оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва које издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама и животињама) и:

- За  Подршку преради на газдинству и Подршку малим 
пиварама доставља се и: 

• извод из Агенције за привредне регистре, са порес-
ким идентификационим бројем;

• потврда Агенције за привредне регистре о томе да 
је правно лице разврстано у микро или мало правно 
лице, у складу са Законом о рачуноводству („Служ-
бени гласник РС“, број 73/2019);

Остатак од 25% уговорених средстава исплаћује се након ре-
ализоване инвестиције из пословног плана (укључујући и соп-
ствено учешће од 10% и ПДВ), након што корисник бесповратних 
средстава достави Покрајинском секретаријату следећу докумен-
тацију: 

• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку 
средстава;

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције који 
је идентичан са предрачуном (са датумом након потпи-
сивања уговора). Спецификација опреме треба да садр-
жи основне карактеристике конструкције и опреме (по-
даци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у 
рачуну); 

• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице;

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак са назнаком „готовина“ 
(фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се узети у раз-
матрање);

• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник – не старију од  датума потпи-
сивања уговора);

• Оригинал извод из Регистра пољопривредних газдин-
става које издаје Управа за трезор (подаци о структури 
биљне производње или животињама - унети у Регистар 
пољопривредних газдинстава након реализације инвес-
тиције)

• Уколико се врши набавка квалитетних приплодних грла 
доставља се и:

• купопродајни уговор који треба да садржи иденти-
фикационе бројеве животиња (уколико се набавка 
квалитетних приплодних грла врши од регистрова-
них пољопривредних произвођача) оверен код нота-
ра,

• оригинал рачун и оверен списак са идентификацио-
ним бројевима животиња (уколико се набавка квали-
тетних приплодних грла врши од правних лица);

• педигре;
• фотокопија уверења о здравственом стању живо-

тиња, оверена од стране надлежне ветеринарске ус-
танове;

- За Инвестиције у физичку имовину пољопривредних га-
здинстава (набавка квалитетних приплодних грла као и 
опреме за опремање објеката за узгој животиња)  дос-
тавља се и:

• решење Управе за ветерину да је објекат уписан у Ре-
гистар објеката за узгој, држање и промет животиња.

- За Подршку преради на газдинству (прерада  воћа и 
грожђа) доставља се и:

• потврда  о упису у Виноградарски  и Винарски ре-
гистар  или

• потврда о упису у Регистар произвођача јаких алко-
холних пића

- за Подршку преради на газдинству (прерада млека и 
меса) доставља се и:

• решење Управе за ветерину о упису у Регистар про-
извођача малих количина примарних производа. 
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- За Подршку малим пиварама доставља се и:
• потврда Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде о извршеном упису у Централни ре-
гистар објеката са регистарским бројем.

Након реализације инвестиције и доставе тражене докумен-
тације, Покрајински секретаријат припрема уговор о залози на 
основу ког корисник средстава у Агенцији за привредне регис-
тре уписује заложно право на предметну инвестицију у корист 
Покрајинског секретаријата.

Покрајински секретаријат путем Сектора за спровођење 
пољопривредне политике, праћење европских интеграција у об-
ласти руралног развоја и саветодавне службе, налаже Пољоприв-
редној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди 
чињенично стање на терену, достављањем извештаја и записника 
Покрајинском секретаријату.

Бесповратна средстава исплаћиваће се у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на 
адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, 
с назнакoм „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОД-
РУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИ-
НИ”или доставити лично у Писарници покрајинских органа уп-
раве, у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 
часова. 

10. КОНТАКТ 

Додатне информације можете добити путем телефона 021/487-
4430 од 10 до 13 часова.

11. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОН-
СКОЈ ФОРМИ

Текст конкурса, Правилник, образац пријаве, извештај о на-
менском утрошку средстава и захтев за исплату, изјава добављача 
и форма пословног плана могу се преузети са интернет адресе: 
www.psp.vojvodina.gov.rs.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Др Вук В. Радојевић

1. Младен Петковић,
председник комисије

__________________________

2. Љиљана Андрић,
чланица

__________________________

3. Владислав Крсмановић,
члан

__________________________

4.Бојана Аџић,
заменик члана

__________________________

5. Немања Деспотов,
члан

__________________________

117.

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету АП Војводине за 2020. годину („Службени лист 
АПВ“, брoj 54/2019), у вези са Покрајинском скупштинском одлу-
ком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. 
години, („Службени лист АПВ“, број 54/2019), и Пословником 
о раду комисије за израду конкурса и правилника и поступања 
по конкурсима расписаних у Покрајинском секретаријату за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секре-
таријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем 
тексту: Покрајински секретаријат) расписује  

КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ 

ОПРЕМЕ  
И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА 

ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ,  
ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА

 НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020.ГОДИНИ 

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
 
Циљ конкурса јесте повећање обрадивих површина под опре-

мом и системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војво-
дини, као и заштита земљишта кроз спречавање развоја корова 
уз побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака. 

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за су-
финансирање постављање цевовода и набавке опреме и система 
за наводњавање: опремање бунара, набавка пумпи и агрегата 
за наводњавање, набавка система за наводњавање вештачком 
кишом, субиригација, материјала за покривање повртарских и 
воћарско - виноградарских култура и цвећа, у циљу заштите од 
мраза - агротекстил, малч фолије и друго. 

 
2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 
 
За реализацију Конкурса за доделу средстава за суфинанси-

рање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за по-
бољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на тери-
торији АП Војводине у 2020. Години предвиђен је укупан износ 
до 340.000.000,00 динара. 

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом кон-
курсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова 
инвестиције.  

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног 
лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку ин-
вестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од при-
хватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има 
више  оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 го-
дина, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу 
до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције).  

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ). 

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може бити већи од 7.000.000,00 динара, односно 7.700.000,00 
динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и 
правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и осни-
вач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за 
подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу 
до 70% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да 
правно лице има више  оснивача и уколико је само један ос-
нивач старији од 40 година, а други млађи, максималан износ 
бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 
7.000.000,00 динара). 

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 21.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је 
вредност прихватљивих трошкова инвестиције једнака 35.000,00 
динара или већа од тог износа.  

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по кон-
курсу за једну врсту производње.  
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Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може 
да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП 
Војводине да утврди чињенично стање на терену -НУЛТА КОН-
ТРОЛА. НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затече-
ног чињеничног стања на терену. Инвестиције започете  пре  нул-
те контроле се не прихватају.  

 
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 

бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реали-
зоване након 01.01.2020. године. 

 
1. Сектор воћа, поврћа и винове лозе: 

Прихватљиве инвестиције су следеће:  

• Опрема и уређаји за наводњавање: распрскивачи, систе-
ми „кап по кап“, са припадајућом опремом, капајуће тра-
ке, системи за филтрирање, системи за фертиригацију, 
опремање бунара, цистерне за наводњавање 

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 
250.000,00 динара по једном хектару површине, по кориснику за 
наведену опрему, односно 275.000,00 динара по једном хектару 
површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце прија-
ва: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвести-
ција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, 
жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и 
оснивач правног лица  млађи од 40 година. 

За капајуће траке износ бесповратних средстава износи најви-
ше до 100.000,00 динара по хектару површине, по кориснику за 
наведену опрему.

• Пумпе за наводњавање и агрегати за покретање пумпи за 
наводњавање 

Максималан износ бесповратних средстава за једну машину 
износи највише до 120.000,00 динара по једном хектару површи-
не, по кориснику за наведену опрему, односно 132.000,00 динара 
по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, 
за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада 
у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица  млађи од 40 година.  

• Субиригација 

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 
160.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за 
наведену опрему, односно 176.000,00 динара по једном хектару 
површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце прија-
ва: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвести-
ција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, 
жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и 
оснивач правног лица  млађи од 40 година. 

• Постављање цевовода 

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи 
од 30% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, однос-
но највише до 800,00 динара по дужном метру, а максимално за 
2.000 m, односно највише до 880,00 динара по дужном метру, за 
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година. 

• Материјали за покривање култура, у циљу заштите од 
мраза – агротекстили и малч фолије 

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 
38.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за на-
ведену опрему, односно 41.800,00 динара по једном хектару повр-
шине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: 

физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција 
на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене 
носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач 
правног лица  млађи од 40 година. 

 
2. Сектор осталих усева: 

Прихватљиве инвестиције су следеће:  

• Опрема и уређаји за наводњавање: опремање бунара, 
водени топови, системи бочних крила, цистерне за на-
водњавање 

Максималан износ бесповратних средстава за једну намену из-
носи највише до 250.000,00 динара по једном хектару површине 
по кориснику за наведену опрему, односно 275.000,00 динара по 
једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за 
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година. 

• Пумпе за наводњавање и агрегати за покретање пумпи 
за наводњавање Максималан износ бесповратних сред-
става за једну намену износи највише до 120.000,00 ди-
нара по једном хектару површине по кориснику за наве-
дену опрему, односно 132.000,00 динара по једном хек-
тару површине по кориснику за наведену опрему, за под-
носиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним усло-
вима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривред-
них газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица  
млађи од 40 година. 

• Субиригација 

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 
160.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за 
наведену опрему, односно 176.000,00 динара по једном хектару 
површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце прија-
ва: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвести-
ција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, 
жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и 
оснивач правног лица млађи од 40 година.  

• Тифони, под условом да се наводњава минимум 5 хекта-
ра по једној машини. Корисник може да оствари право 
на бесповратна средства за највише две машинe у типу 
„Тифона“, које су уписане у Регистар пољопривредних 
газдинстава  Максималан износ бесповратних средста-
ва за један тифон не може бити већи од 800.000,00 дина-
ра по машини, односно 880.000,00 динара за подносиоце 
пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија 
је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдин-
става, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 
40 година.  

• Постављање цевовода 

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи 
од 30% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, односно 
највише до 800,00 динара по дужном метру, а максимално за 2.000 
m, односно највише до 880,00 динара по дужном метру, а макси-
мално за 2.000 m, за подносиоце пријава: физичка лица, предузет-
нике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних 
газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 
40 година. 

• Системи за наводњавање у типу „ренџер”, „центар пи-
вот” и „линеар”, под условом да се наводњава најмање 30 
хектара површине, које су уписане у Регистар пољоприв-
редних газдинстава  
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Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи 
од 50% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, односно 
највише до 7.000.000,00 динара, односно 7.700.000,00 динара за 
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година. 

• Мобилне линије за наводњавање са сопственом енер-
гијом (Соларни панел системи са пратећом опремом за 
покретање пумпи за наводњавање, пумпа за наводња-
вање, агрегат за покретање пумпи за наводњавање и ти-
фон)   

Максималан износ бесповратних средстава је највише до 
4.850.000,00 динара, односно 5.330.000,00 динара за подносиоце 
пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је ин-
вестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривре-
ди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице 
и оснивач правног лица  млађи од 40 година. 

 
3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 
 
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 

пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и 
то: 

1. физичко лице: 
- носилац регистрованог комерцијалног породич-

ног пољопривредног газдинства, - предузетник но-
силац регистрованог комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства. 

2. правно лице: 
- привредно  друштво  носилац  регистрованог  

комерцијалног  пољопривредног газдинства, 
- земљорадничка задруга носилац регистрованог комер-

цијалног пољопривредног газдинства, 
- сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног 

пољопривредног газдинства. 
 
Лице из става 1. ове тачке остварује право на подстицаје за ин-

вестиције у следећим секторима: 

1. Сектор воћа;  
2. Сектор поврћа; 
3. Сектор винове лозе; 
4. 4. Сектор осталих усева. 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 
 
За физичка лица и правна лица:  
 

1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном 
статусу; 

2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе са територије АП 
Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица 
морају имати седиште на територији јединице локалне 
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и ме-
сто реализације инвестиције мора бити на територији је-
динице локалне самоуправе с територије АП Војводине; 

3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по ре-
шењима о накнадама за одводњавање/наводњавање за-
кључно са 31.12. 2019.године; 

4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне 
самоуправе, закључно са 31.12.2019. године;  

5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по 
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у држав-
ној својини,  закључно са 31.12.2019.године, уколико је 
корисник истог; 

6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси за-
хтев не сме користити подстицаје по неком другом ос-
нову (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, 
односно иста инвестиција не сме бити предмет другог 
поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у 
складу с посебним прописом којим се уређује кредитна 
подршка регистрованим пољопривредним газдинстви-
ма; 

7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уго-
ворних обавеза према Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, на основу раније потписаних уговора; 

8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 
36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 
91/2019); 

9. парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет 
инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар 
пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у заку-
пу, потребно је да је до истека уговора о закупу преоста-
ло најмање пет година; 

Додатни услови за предузетнике и правна лица: 
 

10. Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора 
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да 
се налази у активном статусу; 

11. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити 
покренут поступак стечаја и/или ликвидације; 

12. Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано 
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим 
се уређује рачуноводство; 

13. Задруге морају имати обављену задружну ревизију. 
 
4.1. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 
 

1. Сектор воћа: 

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције оства-
рује правo на суфинансирање инвестиције у сектору воћа ако у 
Регистру пољопривредних газдинстава има уписано воће у скла-
ду са шифарником биљне производње и ако је предмет инвести-
ције везан за производњу тог воћа.  

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање 
инвестиције у сектору воћа за инвестиције у набавку опреме и 
система за наводњавање воћа ако у Регистру пољопривредних га-
здинстава има уписано до 1,99 ha јагодичастог воћа и/или до 4,99 
ha осталог воћа. 

2. Сектор поврћа: 

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције оства-
рује правo на суфинансирање инвестиције у сектору поврћа ако 
у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано поврће у 
складу са шифарником биљне производње и ако је предмет ин-
вестиције везан за производњу тог поврћа.  

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање 
инвестиције у сектору поврћа за инвестиције у набавку опреме и 
система за наводњавање поврћа ако у Регистру пољопривредних 
газдинстава има уписано до 0,49 ha поврћа у заштићеном просто-
ру и/или до 2,99 ha поврћа на отвореном простору. 

3. Сектор винове лозе: 

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције оства-
рује правo на суфинансирање инвестиције у сектору винове лозе 
ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано винову 
лозу у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет 
инвестиције везан за производњу винове лозе.  
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Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинанси-
рање инвестиције у сектору винове лозе за инвестиције у набав-
ку опреме и система за наводњавање винове лозе ако у Регистру 
пољопривредних газдинстава има уписано до 49,99 ha винове лозе. 

Подносиоци пријава остварују право на субвенције на површи-
нама до 10,00 ha винове лозе. 

4. Сектор осталих усева: 

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције ост-
варује правo на суфинансирање инвестиције у сектору осталих 
усева ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписане 
остале усеве у складу са шифарником биљне производње и ако је 
предмет инвестиције везан за производњу осталих усева.  

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање 
инвестиције у сектору осталих усева за инвестиције у набавку 
опреме и система за наводњавање осталих усева ако у Регистру 
пољопривредних газдинстава има уписано до 99,99 ha осталих 
усева. 

Подносиоци пријава остварују право на субвенције на површи-
нама до 10,00 ha осталих усева. 

 
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 
 
Конкурс је отворен до 21.02.2020. године. 

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За физичка лица и правна лица:  
 

1. читко попуњен образац пријаве; 
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 

карта носиоца регистрованог пољопривредног газдин-
ства или овлашћеног лица у правном лицу; 

3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стра-
не извода са подацима о површинама, не старији од 30 
дана); 

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 
31.12.2019. године за подносиоца пријаве;  

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве (из-
дато од стране надлежног органа јединице локалне са-
моуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца 
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе  где 
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна 
инвестиција налази на територији друге локалне самоу-
праве, на територији АПВ); 

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини (потвр-
да надлежног органа, или фотокопија уговора са Минис-
тарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и 
доказ o извршеном плаћању); 

7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се 
поднети предрачун са спецификацијом опреме, а кона-
чан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по 
износу, спецификацији и добављачу опреме; 

8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са 
спецификацијом опреме која  садржи основне каракте-
ристике конструкције и опреме (подаци исказани у об-
расцу пријаве морају бити исти као у рачуну); 

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције;  
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 

извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање);  

11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита; 

12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима; 

13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. 
године;  

14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом обра-
зовању; 

15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству; 
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити 

потврду о чланству; 
17. уколико је подносилац пријаве сертификован - достави-

ти копију сертификата за органску производњу или сер-
тификат о заштићеном географском пореклу; 

 
Додатна обавезна документација за предузетнике и правна 

лица: 

18. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским 
идентификационим бројем; 

19. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације; 

20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, 
у складу са Законом о рачуноводству („Службени глас-
ник РС“, број 73/2019). 

21. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да 
задруга послује у складу са Законом о задругама, при 
чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о 
обављеној задружног ревизији, не старијем од две годи-
не, у складу са Законом о задругама; 

 
Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је сас-

тавни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под 
тачкама 3, 4, 5, прибавити сам или ће  Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибављати подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак. 

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/
предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу 
пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, 
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/
предрачуна.  

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа. Поступак доношења одлуке је у складу са Пословни-
ком. 

 
7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 
 
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Послов-

ником о раду комисија за израду конкурса и правилника и посту-
пање по конкурсима расписаним у Секретаријату, а на основу ког 
је донет  правилник за доделу средстава за суфинансирање на-
бавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање 
водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП 
Војводине у 2020. 

 
8.  ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
 
Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвести-

ције, односно након што корисник бесповратних средстава уради 
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документа-
цију:  

• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку 
средстава 

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне карактерис-
тике конструкције  и опреме (подаци исказани у обрасцу 
пријаве морају бити исти као у рачуну); 
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• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице;  

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање);  

• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита; 

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима; 

• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. 
године;  

• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана) 

 
Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 

пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајин-
ски секретаријат може да од пољопривредне инспекције Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да 
се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у 
случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме 
који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тр-
жишне вредности; 

У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног 
лица не сме бити у блокади; 

Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања ве-
зана за конкурс, прописани су Правилником; 

Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача или го-
товински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити при-
зната; 

Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, дос-
тављањем извештаја и записника Секретаријату. 

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине. 

 
9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 
 
Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на 

адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са 
назнакoм „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАН-
СИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И 

СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉ-
ШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА 
БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИ-
НИ“, или лично на писарници покрајинских органа управе у 
згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.  

 
10.КОНТАКТ  
 
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487-

4379; од 10 до 14 часова.  
 
10.1. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ 

ФОРМИ 
 
Текст конкурса, Правилник, образац пријаве, извештај о на-

менском утрошку средстава и захтев за исплату могу се преузети 
са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs. 

118.

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету АП Војводине за 2020. годину (,,Службени лист АПВ”, бр. 
54/2019) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програ-
му заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији АП Војводине у 2020. години („Службени лист АПВ”, 
бр. 54/2019), и Пословником о раду комисије за израду конкурса и 
правилника и поступања по конкурсима расписаних у Покрајин-
ском секретаријату за пољопривреду,водопривреду и шумарство, 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство (у даљем тексту: Покрајински Секретаријат) расписује

КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ

КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ
ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ 

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА  

Циљ конкурса јесте интензивније коришћење и заштита 
пољопривредних земљишних ресурса у Аутономној покрајини 
Војводини у 2020. години.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за су-
финансирање набавке конструкције за објекте заштићеног прос-
тора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката 
заштићеног простора, фолија за сенчење и спречавање губитка 
топлоте, мрежа за сенчење објекта, система за наводњавање „кап 
по кап”, система за прихрану, система за загревање, столова за 
производњу расада, инструмената за мерење нивоа CO2, темпе-
ратуре супстрата и ваздуха,као и влаге. 

2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средства за 
набавку конструкција и опреме за биљну производњу у заштиће-
ном простору на територији АП Војводине у 2020. години пред-
виђен је укупан износ од 80.000.00,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом кон-
курсу утврђују се у износу до 60% од  прихватљивих трошкова 
инвестиције. 

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног 
лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку ин-
вестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од при-
хватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има 
више  оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 го-
дина, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу 
до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције). 

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).

Максимални износ бесповратних средстава за набавку опреме 
за биљну производњу у заштићеном простору, за тачке 1–8 збир-
но јесте 1.000,00 динара/м2 и не може бити већи од 1.500.000,00 
динара по пријави, односно не може бити већи од 1.650.000,00 
динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике 
и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач 
правног лице млађи од 40 година (у случају да правно лице има 
више  оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 го-
дина, а други млађи, максималан износ бесповратних средстава 
за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору 
за тачке 1–8 збирно јесте 1.000,00 динара/м2 и не може бити већи 
од 1.500.000,00 динара по пријави)
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Максимални износ бесповратних средстава за системе за за-
гревање тачка 9 јесте 1.300,00 динара/кw и не може бити већи од 
600.000,00 динара по пријави односно до 660.000,00 динара за 
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним услови-
ма рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољоприв-
редног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи 
од 40 година (у случају да правно лице има више  оснивача и уко-
лико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, 
максималан износ бесповратних средстава за системе за загре-
вање тачка 9 јесте 1.300,00 динара/кw и не може бити већи од 
600.000,00 динара).

Укупан износ бесповратних средстава по једној прија-
ви може бити максимално 2.100.000,00 динара односно до 
2.310.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, 
предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистрова-
но на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, 
жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства 
и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година 
(у случају да правно лице има више  оснивача и уколико је 
само један оснивач старији од 40 години, а други млађи, износ 
бесповратних средстава по једној пријави може бити макси-
мално 2.100.000,00 динара).

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 60.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је 
вредност прихваљивих трошкова инвестиције једнака или већа 
од 100.000,00 динара без ПДВ-а.

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може 
да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП 
Војводине да утврди чињенично стање на терену -НУЛТА КОН-
ТРОЛА. НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затече-
ног чињеничног стања на терену. Инвестиције започете  пре  нул-
те контроле се не прихватају. 

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реали-
зоване након 01.01.2019. године.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу на-
мењена су за:

1. конструкцију за објекте заштићеног простора (алуми-
нијумска, поцинковано-челична, челична и пластична);

2. вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објека-
та заштићеног простора;

3. фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте;
4. мреже за сенчење објекта;
5. систем за наводњавање „кап по кап”, систeме за микро-

кишење;
6. систем за фертиригацију;
7. столове за производњу расада;
8. инструменте за мерење нивоа CO2, температуре суп-

страта и ваздуха, као и влаге;
9. систем за загревање.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по кон-
курсу, за једну или више тачака у оквиру конкурса.

3. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и 
то:

1. физичко лице:
- носилац регистрованог комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства,
- предузетник носилац регистрованог комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице:
- привредно друштво носилац регистрованог комер-

цијалног пољопривредног газдинства,
- земљорадничка задруга носилац регистрованог ко-

мерцијалног породичног пољопривредног газдин-
ства.

- сложена задруга носилац регистрованог комерцијал-
ног породичног пољопривредног газдинства.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
 
За физичка лица и правна лица: 

1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном 
статусу;

2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе са територије АП 
Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица 
морају имати седиште на територији јединице локалне 
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и ме-
сто реализације инвестиције мора бити на територији је-
динице локалне самоуправе с територије АП Војводине;

3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по ре-
шењима о накнадама за одводњавање/наводњавање за-
кључно са 31.12. 2019.годином;

4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне 
самоуправе,  закључно са 31. 12.  2019.годином; 

5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по 
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у држав-
ној својини,  закључно са 31.12.2019.годином, уколико је 
корисник истог;

6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси за-
хтев не сме користити подстицаје по неком другом ос-
нову (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, 
односно иста инвестиција не сме бити предмет другог 
поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у 
складу с посебним прописом којим се уређује кредитна 
подршка регистрованим пољопривредним газдинстви-
ма;

7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уго-
ворних обавеза према Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, на основу раније потписаних уговора;

8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 
и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);

9. Парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет 
инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар 
пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у заку-
пу, потребно је да је до истека уговора о закупу преоста-
ло најмање пет година;

Додатни услови за предузетнике и правна лица:

10. Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора 
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да 
се налази у активном статусу;

11. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити 
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;

12. Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано 
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим 
се уређује рачуноводство;

13. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.

4.1 СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Подносилац пријаве,  у зависности од врсте инвестиције, ост-
варује правo на суфинансирање инвестиције ако у Регистру има 
уписано до 0,49 ha производње одговарајуће пољопривредне кул-
туре за коју се конкурише  у заштићеном простору.
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5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 
21.02.2020. године. 

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

За физичка лица и правна лица: 

1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 

карта носиоца регистрованог пољопривредног газдин-
ства или овлашћеног лица у правном лицу;

3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава 
који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном 
газдинству, прва страна Извода као и остале стране изво-
да са подацима о површинама, не старији од 30 дана);

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 
31.12.2019. године за подносиоца пријаве; 

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве (из-
дато од стране надлежног органа јединице локалне са-
моуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца 
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе  где 
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна 
инвестиција налази на територији друге локалне самоу-
праве, на територији АПВ);

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини (потвр-
да надлежног органа, или фотокопија уговора са Минис-
тарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и 
доказ o извршеном плаћању);

7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се 
поднети предрачун са спецификацијом опреме, а кона-
чан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по 
износу, спецификацији и добављачу опреме;

8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са 
спецификацијом опреме која  садржи основне каракте-
ристике конструкције и опреме (подаци исказани у об-
расцу пријаве морају бити исти као у рачуну);

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције; 
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 

извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање); 

11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. 
године; 

14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом обра-
зовању;

15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити 

потврду о чланству;
17. уколико је подносилац пријаве сертификован - достави-

ти копију сертификата за органску производњу или сер-
тификат о заштићеном географском пореклу;

Додатна обавезна документација за предузетнике и правна 
лица:

18. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским 
идентификационим бројем;

19. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације;

20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, 
у складу са Законом о рачуноводству („Службени глас-
ник РС“, број 73/2019).

21. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да 
задруга послује у складу са Законом о задругама, при 
чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о 
обављеној задружног ревизији, не старијем од две годи-
не, у складу са Законом о задругама;

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је сас-
тавни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под 
тачкама 3, 4, 5, прибавити сам или ће  Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибављати подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/
предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу 
пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, 
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/
предрачуна. 

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.

Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Послов-
ником о раду комисија за израду конкурса и правилника и посту-
пање по конкурсима расписаним у Секретаријату, а на основу ког 
је донет  правилник за

доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке 
конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном прос-
тору на територији АП Војводине у 2020. години.

8.  ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвести-
ције, односно након што корисник бесповратних средстава уради 
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документа-
цију: 

• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку 
средстава

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне карактерис-
тике конструкције  и опреме (подаци исказани у обрасцу 
пријаве морају бити исти као у рачуну);

• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице; 

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање); 

•   фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. 
године; 

• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана)

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајин-
ски секретаријат може да од пољопривредне инспекције Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да 
се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у 
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случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме 
који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тр-
жишне вредности;

У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног 
лица не сме бити у блокади;

Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања ве-
зана за конкурс, прописани су Правилником;

Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача или го-
товински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити при-
зната;

Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, дос-
тављањем извештаја и записника Секретаријату.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаву на Конкурс с траженом документацијом доставити 
поштом на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 
Нови Сад, с назнаком: „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ 
ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ” или лично 
на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске 
владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

10. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити путем телефона 021/487-
4413 од 10 до 14 часова.

10.1. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОН-
СКОЈ ФОРМИ

Текст конкурса, образац пријаве и правилник, могу се преузе-
ти са интернет адресе (www.psp.vojvodina.gov.rs ).

119.

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету АП Војводине за 2020. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 54/2019) у вези с Покрајинском скупштинском одлу-
ком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. 
години, („Службени лист АПВ”, број 54/2019), и Пословником 
о раду комисије за израду конкурса и правилника и поступања 
по конкурсима расписаних у Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секре-
таријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем 
тексту: Покрајински секретаријат) расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА И ЕЛЕМЕНАТА 
ПОТРЕБНИХ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА 

ВОЋАКА,ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА У 2020.ГОДИНИ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под систе-
мом противградне заштите као и повећање површина под новим 
засадима воћа и винове лозе у Аутономној покрајини Војводини 
у 2020. години.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за су-
финансирање набавке елемената система за заштиту од елемен-
тарних непогода и набавке елемената потребних за подизање про-
изводних засада воћака,винове лозе и хмеља.

2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

За реализацију Конкурса за доделу средстава за суфинанси-
рање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских 
непогода и елемената потребних за подизање производних засада 
воћака,винове лозе и хмеља у 2020.години предвиђен је укупан 
износ до 120.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом кон-
курсу утврђују се у износу до 60% од  прихватљивих трошкова 
инвестиције. 

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног 
лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку ин-
вестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од при-
хватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има 
више  оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 го-
дина, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу 
до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције). 

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може прећи 7.300.000,00 динара.   

Минималан износ бесповратних средстава по једној прија-
ви износи  155.000,00 динара, односно у разматрање ће бити 
узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 
259.000,00 динара без ПДВ-а.

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може 
да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП 
Војводине да утврди чињенично стање на терену -НУЛТА КОН-
ТРОЛА. НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затече-
ног чињеничног стања на терену. Инвестиције започете  пре  нул-
те контроле се не прихватају. 

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реали-
зоване након 01.01.2020. године, као и оне пријаве за које је поднет 
захтев за нулту контролу почев од обавештења 24.10.2019.године.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу на-
мењена су за следеће: 

1. Набавка елемената система за противградну зашти-
ту (САМО МРЕЖА) Максимални износ бесповратних 
средстава по једном хектару површине износе највише 
400.000,00 динара.

У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник 
и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац  регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач 
правног лица млађи од 40 година– максимални износ подршке 
јесте до 440.000,00 динара по хектару.

1.1 Набавка стубова и елемената потребних за подизање 
система за противградну заштиту

Максимални износ бесповратних средстава по једном хектару 
површине износе највише 400.000,00 динара.

У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник 
и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац  регис-
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трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач 
правног лица млађи од 40 година– максимални износ подршке 
јесте до 440.000,00 динара по хектару.

2. Набавка стубова за подизање засада хмеља 

 Максимални износ бесповратних средстава по једном хектару 
површине износе највише 300.000,00 динара.

У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник 
и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац  регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач 
правног лица млађи од 40 година–– максимални износ подршке је 
до 330.000,00 динара по хектару.

3. Набавка стубова за подизање винограда 

Максимални износ бесповратних средстава за набавку стубова 
за подизање винограда по једном хектару површине износе најви-
ше 155.000,00  динара.

У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник 
и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац  регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач 
правног лица млађи од 40 година – максимални износ подршке је 
до 180.000,00 динара по хектару. 

4. Набавка стубова  и жица за ограђивање парцела 

Максимални износ бесповратних средстава за набавку стубова 
и  жице за ограду по једном хектару површине износе највише 
163.000,00 динара.

У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник 
и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац  регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач 
правног лица млађи од 40 година– максимални износ подршке је 
до 180.000,00 динара по хектару. 

5. Набавка система против смрзавања „anti-frost“ 

Максимални износ бесповратних средстава за набавку анти 
фрост система по једном хектару површине износе највише 
370.000,00 динара.

У случају да је подносилац пријаве физичко лице, предузетник 
и правно лице, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жена носилац  регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач 
правног лица млађи од 40 година– максимални износ подршке је 
до 407.000,00 динара по хектару.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Кон-
курсу,али за више намена у оквиру једне тачке, као и по више 
тачака до наведеног максималног износа.

3. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

1. физичко лице:
• носилац регистрованог комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинстава;
• предузетник носилац регистрованог комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинстава;

2. правно лице:
• привредно друштво носилац регистрованог комер-

цијалног пољопривредног газдинстава;
• земљорадничка задруга носилац регистрованог ко-

мерцијалног пољопривредног газдинства;
• сложена задруга носилац регистрованог комерцијал-

ног пољопривредног газдинства

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 

За физичка лица и правна лица

1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном 
статусу;

2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе са територије АП 
Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица 
морају имати седиште на територији јединице локалне 
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и ме-
сто реализације инвестиције мора бити на територији је-
динице локалне самоуправе с територије АП Војводине;

3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по ре-
шењима о накнадама за одводњавање/наводњавање за-
кључно са 31.12. 2019.годином;

4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне 
самоуправе,  закључно са 31. 12.  2019.годином; 

5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по 
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у држав-
ној својини,  закључно са 31.12.2019.годином, уколико је 
корисник истог;

6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси за-
хтев не сме користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, однос-
но иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка 
за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с по-
себним прописом којим се уређује кредитна подршка ре-
гистрованим пољопривредним газдинствима;

7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уго-
ворних обавеза према Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, на основу раније потписаних уговора;

8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 
и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018  и 95/2018);

9. парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет 
инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар 
пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у заку-
пу, потребно је да је до истека уговора о закупу преоста-
ло најмање петнаест (15) година;

4.1. Додатни услови за предузетнике и правна лица:

10. Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора 
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да 
се налази у активном статусу;

11. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити 
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;

12. Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано 
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим 
се уређује рачуноводство;

13. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.

4. 2. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

• Подносилац пријаве, у зависности од врсте инвестиције 
остварује правo на суфинансирање инвестиције  ако у Ре-
гистру има уписано воће у складу са шифарником биљне 
производње и ако је предмет инвестиције везан за произ-
водњу тог воћа. 

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање 
инвестиције ако у Регистру има уписано до 1,99 ha јагодастог 
воћа и/или до 4,99 ha осталог воћа.

• Подносиоци пријава који подносе захтеве за оствари-
вање права на субвенције за стубове за подизање засада 
хмеља и винове лозе остварују право на субвенције  на 
површинама до 10 хектара. 
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5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен закључно са 21.02.2020. године.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За физичка и правна лица:

1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 

карта носиоца регистрованог пољопривредног газдин-
ства или овлашћеног лица у правном лицу;

3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава 
који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном 
газдинству, прва страна Извода као и остале стране изво-
да са подацима о површинама, не старији од 30 дана);

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 
31.12.2019. године за подносиоца пријаве; 

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве (из-
дато од стране надлежног органа јединице локалне са-
моуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца 
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе  где 
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна 
инвестиција налази на територији друге локалне самоу-
праве, на територији АПВ);

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини (потвр-
да надлежног органа, или фотокопија уговора са Минис-
тарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и 
доказ o извршеном плаћању);

7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се 
поднети предрачун са спецификацијом опреме, а кона-
чан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по 
износу, спецификацији и добављачу опреме;

8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са 
спецификацијом опреме која  садржи основне каракте-
ристике конструкције и опреме (подаци исказани у об-
расцу пријаве морају бити исти као у рачуну);

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције; 
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 

извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање); 

11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. 
године; 

14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом обра-
зовању;

15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити 

потврду о чланству;
17. уколико је подносилац пријаве сертификован - достави-

ти копију сертификата за органску производњу или сер-
тификат о заштићеном географском пореклу;

Додатна обавезна документација за предузетнике и правна 
лица:

18. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским 
идентификационим бројем;

19. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације;

20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, 
у складу са Законом о рачуноводству („Службени глас-
ник РС“, број 62/2013).

21. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да 
задруга послује у складу са Законом о задругама, при 
чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о 
обављеној задружног ревизији, не старијем од две годи-
не, у складу са Законом о задругама;

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је сас-
тавни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под 
тачкама 3, 4, 5, прибавити сам или ће  Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибављати подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/
предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу 
пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, 
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/
предрачуна. 

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.

Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Послов-
ником о раду комисија за израду конкурса и правилника и посту-
пање по конкурсима расписаним у Секретаријату, а на основу ког 
је донет  правилник за  суфинансирање инвестиција у набавку 
опреме за заштиту од временских непогода и елемената потреб-
них за подизање производних засада воћака,винове лозе и хмеља 
у 2020.години.

8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвести-
ције, односно након што корисник бесповратних средстава уради 
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документа-
цију: 

• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку 
средстава

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне карактерис-
тике конструкције  и опреме (подаци исказани у обрасцу 
пријаве морају бити исти као у рачуну);

• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице; 

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са 
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање); 

• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

•  јединствену царинску исправу (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2020. 
године; 

• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана)

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајин-
ски секретаријат може да од пољопривредне инспекције Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да 
се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у 
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случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме 
који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тр-
жишне вредности;

У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног 
лица не сме бити у блокади;

Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања ве-
зана за конкурс, прописани су Правилником;

Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача или го-
товински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити при-
зната;

Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, дос-
тављањем извештаја и записника Секретаријату.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаву на Конкурс с траженом документацијом достављати 
ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина број 16

с назнаком:

„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИ-
РАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ 
ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА И ЕЛЕМЕНАТА ПОТРЕБНИХ 
ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА, ВИНОВЕ 
ЛОЗЕ И ХМЕЉА У 2020.ГОДИНИ”

или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 
Покрајинске владе АП Војводине, сваког радног дана од 9.00 до 
14.00 часова.

10. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације можете добити путем телефона 
021/456-267, од 10 до 12 часова.

10.1. ПОДАЦИ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст конкурса, образац пријаве и Правилник могу се преузе-
ти на веб-сајту Покрајинског секретаријата за пољоривреду, водо-
привреду и шумарство АП Војводине: www.psp.vojvodina.gov.rs.

120.

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
РС“, број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и 19. Закона о јав-
ном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 
и 12/16 – аутентично тумачење), чл. 87. и 95-97. Уредбе о прави-
лима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 
100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), Решења Комисије 
за контролу државне помоћи, бр. 401-00-00217/2019-01/2 од 26. 
децембра 2019. године, члана 15. и члана 16. став 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 
37/2014, 54/2014 – други пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), чла-
на 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2019), 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 

16/16 и 8/17) и  Решења о расписивању конкурса и појединачним 
давањима за суфинансирање пројеката за остваривање јавног ин-
тереса у области јавног информисања у 2020. години, број: 137-
401-121/2020-05 од 13. јануара 2020. године, покрајински секретар 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
расписује

 
КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА
ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА 
ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

У 2020. ГОДИНИ

I ПРЕДМЕТ, ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМСКИ ПРИОРИТЕТИ 

Конкурс се расписује ради остваривања јавног интереса грађа-
на АП Војводине у области јавног информисања, односно произ-
водње медијских садржаја из области јавног информисања који 
доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпу-
ном информисању свих грађана АП Војводине, како припадника 
српског народа, тако и припадника националних мањина – нацио-
налних заједница.

Циљеви конкурса су: производња ТВ програма који доприноси 
очувању српског културног и националног идентитета и jезика, 
развоју српске културе и афирмацији општег културног наслеђа; 
производња медијских садржаја у другим врстама медија који до-
приносе очувању српског културног и националног идентитета и 
jезика и развоју српске културе; производња медијских садржаја 
који доприносе очувању и афирмацији културног, националног и 
језичког идентитета националних мањина – националних зајед-
ница; афирмација мултикултуралности и интеркултуралности; 
подршка пронаталитетној политици; подстицање и развој дија-
лога, бољег упознавања и разумевања различитих група; уна-
пређење социјалне заштите; унапређење родне равноправности; 
унапређење друштвене бриге о деци и младима; развој науке, 
спорта и физичке културе; унапређење положаја и равноправ-
ности и спречавање дискриминације мањинских и социјално, 
економски или на било који други начин угрожених друштвених 
група; заштита животне средине и здравља људи; борба против 
корупције; борба против сиромаштва; борба против говора мр-
жње; развој медијског плурализма и унапређење медијског и но-
винарског професионализма; унапређење медијске писмености.

Програмски приоритети су: очување српског културног и на-
ционалног идентитета и jезика, развој српске културе и  афир-
мација општег културног наслеђа; очување и афирмација кул-
турног, националног и језичког идентитета националних мањина 
– националних заједница; подстицање и развој дијалога, бољег 
упознавања и разумевања између различитих заједница; афирма-
ција мултикултуралности и интеркултуралности; подршка про-
наталитетној политици; унапређење родне равноправности; уна-
пређење друштвене бриге о деци и младима; превенција насиља 
у породици и вршњачког насиља; унапређење положаjа и равноп-
равности и спречавање дискриминације мањинских и социјално, 
економски или на било који други начин угрожених друштвених 
група; заштита животне средине и здравља људи. 

Пројекти који се баве горе наведеним темама имаће предност 
приликом оцењивања, али учесници Конкурса могу да предложе 
и друге теме којима се унапређује јавни интерес у области јавног 
информисања.    

II ИЗНОС СРЕДСТАВА

Укупна вредност средстава који се распоређује на Конкурсу 
износи:

49.200.000,00  динара, и то за:

1. приватна предузећа 40.400.000,00 динара, при чему 
је за медијске садржаје на српском језику одређено 
37.000.000,00 динара, а за медијске садржаје на језицима 
националних мањина 3.400.000,00 динара.
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2. невладине организације 8.800.000,00 динара, при чему 
је за медијске садржаје на српском језику одређено 
6.000.000,00 динара, а за медијске садржаје на језицима 
националних мањина 2.800.000,00 динара.

Економска класификација Износ новчаних средстава

4541 40.400.000,00

4819 8.800.000,00

Учесници на конкурсу дужни су јасно да назначе језик плани-
раног медијског садржаја, уколико се пријављују за производњу 
медијских садржаја на језицима националних мањина (у Обрасцу 
1 – Пријава, у реду 1.2 Назив конкурса).  

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  
износи  100.000,00 динара, а највећи износ  средстава по пројекту 
износи  7.000.000,00  динара.

Учесницима конкурса за суфинансирање пројеката производње 
медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и 
новинске агенције могу се одобрити средства највише до 80% вред-
ности пројекта, а у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима 
за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС”, бр. 13/2010, 100/2011, 
91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014) по правилима за Државну по-
моћ мале вредности (де минимис државна помоћ).

Учесници конкурса за суфинансирање пројеката производње 
медијских садржаја за телевизију, могу да поднесу захтев за су-
финансирање највише до 50% вредности пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за оцењивање пројекат су:

1) Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да 
оствари јавни  интерес у области јавног информисања, а посебно 
се оцењује: 

• значај пројекта са становишта: остваривања јавног инте-
реса у области јавног информисања; остваривање наме-
не конкурса; усклађености пројекта са реалним пробле-
мима, потребама и приоритетима циљних група; иденти-
фикованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група; 
заступљености  иновативног елемента у пројекту и нови-
нарско истраживачког приступа;

• утицај  и изводљивост са становишта: усклађености 
планираних активности са циљевима,  очекиваним ре-
зултатима и потребама циљних група; степена утицаја 
пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљи-
вости индикатора који омогућавају праћење реализације 
пројекта; разрађености и изводљивости  плана реализа-
ције пројекта; степена развојне и финансијске одржи-
вости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају 
се након што се оконча подршка);

• капацитети са становишта: степена организационих и 
управљачких способности предлагача пројекта; неоп-
ходних  ресурса за реализацију пројекта; стручних и про-
фесионалних референци предлагача пројекта, које одго-
варају  предложеним циљевима и активностима пројек-
та;

• буџет и оправданост трошкова са становишта: прециз-
ности и разрађености буџета  пројекта, који показује ус-
клађеност предвиђеног трошка са пројектним активнос-
тима; економске оправданости предлога буџета у односу 
на циљ и пројектне активности.

2) Мера  пружања веће гаранције привржености професионал-
ним и етичким медијским стандардима, а посебно се оцењује:

• да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране др-
жавних органа,  регулаторних тела или тела саморегула-
ције у последњих годину дана, због кршења професио-

налних и етичких стандарда (податке прибавља стручна 
служба од Регулаторног тела за електронске медије, за 
електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане 
и онлајн медије);

• доказ о томе да су након изрицања казни или мера преду-
зете активности које гарантују да се сличан случај неће 
поновити.

IV ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Предложени проjекат мора  се реализовати преко регистрова-
ног медија.

Право да добију средства имају приватна предузећа и невла-
дине и друге непрофитне организације, који су издавачи медија 
уписаних у Регистар медија при Агенцији за привредне регистре, 
као и продукције које имају потписан уговор или оверену изjаву 
издавача медија или медија у коjима ће програмски садржаjи бити 
емитовани, односно објављени, а који су уписани у Регистар ме-
дија при Агенцији за привредне регистре. 

Право да добију средства имају и медији који имају национал-
ну покривеност, под условом да је предложени пројекат од значаја 
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 
грађане Аутономне покрајине Војводине.

Право учешћа немају републички и покрајински јавни медијски 
сервиси, односно Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Ср-
бије’’ и Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Војводине’’ и 
издавачи медија који примају редовну субвенцију из Буџета Репу-
блике Србије и Буџета АП Војводине.

Учесник може да конкурише само са jедним проjектом.

Уколико је правно лице издавач више медија, има право учешћа 
на конкурсу за сваки медиј, чији је издавач.

Издавач медија, који је учесник конкурса, не може предвидети  
пројектом, а ни накнадно чинити следеће:

• да средствима добијеним конкурсом располаже на такав 
начин да ангажује неко друго правно лице или преду-
зетника, које би у целости реализовало пројекат уместо 
правног лица или предузетника учесника на конкурсу;

• да средства или део средстава утроши на плате запос-
лених, већ само за плате или део плата оних запослених 
који учествују у реализацији пројекта;

• да средства или део средстава утроши на набавку и одр-
жавање опреме, текуће трошкове, измиривање обавеза 
према регулаторним телима, односно све што се не од-
носи искључиво на пројекат.  

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ ко-
ристио средства намењена пројектном суфинансирању у области 
јавног информисања на републичком, покрајинском или локал-
ном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање ис-
тог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз 
средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта 
уколико је реч о производњи медијских садржаја за штампане ме-
дије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% 
вредности пројеката ако је реч о производњи медијских садржаја 
за телевизију.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник конкурса је обавезан да достави попуњене обрасце за 
учешће на конкурсу:

1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у два примерка:
• Попуњен предлог пројекта
• Попуњен буџет пројекта.

Обрасци се преузимају са сајта Покрајинског секретаријата: 
www.kultura.vojvodina.gov.rs 
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Учесник конкурса је обавезан и да приложи и следећа доку-
мента:

• фотокопију решења о регистрациjи правног лица или 
предузетника у  одговарајућем регистру;

• фотокопију решења о регистрацији медија у Регистру 
медија, при Агенцији за привредне регистре;

• фотокопију потврде о пореском идентификацио-
ном броју – ПИБ-у

• фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ про-
грама издате од Регулаторног тела за електронске медије;

• уговор или оверена изjава издавача медија, у коjима ће 
програмски садржаjи бити емитовани, односно објавље-
ни (обавезно само за правна лица и предузетнике регис-
троване за продукциjу);

• визуелни приказ предложеног медијског садржаја 
(трејлер, примерак новина, џингл и сл);

• потписану изјаву учесника на конкурсу о томе да ли је 
учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ 
у текућој фискалној години и по ком основу. 

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА, НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА 
И РОКОВИ

Конкурс се објављује у дневном листу „Дневник“, на сајту По-
крајинског секретаријата за културу, јавно информисање и одно-
се с верским заједницама www.kultura.vojvodina.gov.rs и у Служ-
беном листу АП Војводине.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, односно до 
18. фебруара  2020. године.

Пријаве за учешће на конкурсу подносе се редовном поштом 
у  2 примерка, док се остала обавезна документација шаље у 1 
примерку, на адресу: 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 
Нови Сад, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjека-
та производње медијских садржаја (посебно назначити да ли је 
медијски садржај на српском језику или на језику националне 
мањине, навести којем).

Крајњи рок за подношење пријава је 18. фебруар  2020. године.

Осим наведеног, учесници конкурса су дужни да до тог рока 
конкурсну пријаву (попуњен Образац 1) пошаљу и електронском 
поштом на адресу: mediji.psinf@gmail.com

Конкурсни материјал се не враћа.

Додатне информациjе  могу се добити радним данима од 11 до 
14 часова, на телефонe 021/487-42-71 и 021/487-42-74.

VII ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

На основу горе наведених критеријума за оцењивање пројеката, 
пројекте пристигле на конкурс разматра Стручна комисија сас-
тављена од три члана, коју решењем именује покрајински секретар 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Стручна комисија доноси предлог за расподелу средстава и упућује 
га покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са 
верским заједницама. Одлуку о додели средстава, на предлог Струч-
не комисије, доноси покрајински  секретар  својим решењем.

Решење о додели средстава по расписаном конкурсу доноси 
се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса и 
обjављује на интернет сајту Покрајинског секретаријата: www.
kultura.vojvodina.gov.rs

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу 
са циљевима и критеријумима конкурса, покрајински секретар 
може, на предлог Стручне комисије, донети решење да се неће 
распоредити средства или део средстава.

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи 
износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној 
пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника 
одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, 
корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројек-
та, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом 
који му је решењем додељен.

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тра-
жити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део 
програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му 
одобрена средства. 

VIII ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА И ИСПЛАТА ОДОБРЕНИХ 
СРЕДСТАВА

Покрајински секретаријат и корисник средстава закључују 
уговор о међусобним правима и обавезама.

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор 
са Покрајинским секретаријатом уколико му рачун буде у бло-
кади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му 
рачун буде блокиран након закључења уговора. 

Корисник средстава може доставити писмено обавештење о 
томе да одустаје од средстава која су му додељена.  

На основу писменог обавештења о одустајању од средстава, по-
крајински секретар за културу, јавно информисање и односе са 
верским заједницама може накнадно сазвати конкурсну комисију 
да на основу њеног предлога та средства расподели другим учес-
ницима конкурса.

Одобрена средства се корисницима исплаћују у складу са мо-
гућностима буџета.

IX КОРИШЋЕЊЕ И ПРАВДАЊЕ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА

Средства се користе искључиво за намене за којe су додељена, а 
корисник средстава дужан је да Покрајинском секретаријату дос-
тави наративни и финансијски извештај о наменском коришћењу 
додељених средстава, као и материјални доказ о реализацији, 
најкасније 15 дана након реализације пројекта, а крајњи рок за 
реализацију пројекта је 31. 12. 2020. године. 

Извештај се подноси на обрасцу који се може преузети са сајта 
Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама: www.kultura.vojvodina.gov.rs. 

Корисник је дужан да правда целокупан буџет пројекта, однос-
но средства добијена од Покрајинског секретаријата, средства до-
бијена од других органа власти и сопствена средства од најмање 
20% укупног буџета пројекта, односно 50% средстава.  

X ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована 
најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да пред-
ложе чланове конкурсне комисије. Уз предлоге, удружења при-
лажу и доказ о регистрацији у Регистру удружења. Позивају се 
и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду коми-
сије да се писаним путем обрате Покрајинском секретаријату. 
Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. 
Предлоге слати у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса, 
односно до 6. фебруара 2020. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити 
обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против 
корупције.    

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Драгана Милошевић, с.р.
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На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник РС“, број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и 19. За-
кона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 
83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чл. 87. и 95-97. 
Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник 
РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), 
члана 15. и члана 16. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – 
други пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), члана 11. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2019), Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у об-
ласти јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) 
и  Решења о расписивању конкурса и појединачним давањима 
за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса 
у области јавног информисања у 2020. години, број: 137-401-
121/2020-05 од 13. јануара 2020. године, покрајински секретар 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
расписује

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА

ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 
ОСЕТЉИВИХ ГРУПА У 2020. ГОДИНИ

Конкурс је намењен медијима који објављују информације на 
знаковном језику или Брајевом писму или на други начин, који 
омогућава  да се несметано остварује право у јавном информи-
сању

I

Покрајински секретаријат ће корисницима одобрити средства 
у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне 
помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 
97/2013 и 119/2014) по правилима за Државну помоћ мале вредно-
сти (де минимис државна помоћ).

Укупан износ средстава који се распоређује износи:

2.500.000,00 динара.

Економска класификација Износ новчаних средстава

4819 2.500.000,00

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  
износи  100.000,00 динара, а највећи износ  средстава по пројекту 
износи   1.250.000,00 динара.

1.1. Предмет конкурса: Средства се одобравају невладиним и 
другим непрофитним организацијама за реализацију пројеката 
увођења, побољшања  или проширења  програмских садржаја 
у новинама или електронским медијима, којe се дистрибуирају 
или емитују у Аутономној покрајини Војводини, а од посебног 
су значаја за јавно информисање осетљивих група, укључујући 
и Интернет странице уписане у регистар медија, и којe објављују 
информације на знаковном језику или Брајевом писму или на 
други начин, који омогућава да се несметано остварује право у 
јавном информисању. 

1.2. Циљеви конкурса су: остваривање јавног интереса осетљи-
вих група у АП Војводини у области јавног информисања, 
увођење, побољшање  или проширење  програмских садржаја у 
новинама или електронским медијима који објављују информа-
ције на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин, 
који омогућава да се несметано остварује право у јавном инфор-
мисању. 

1.3. Критериjуми за оцењивање проjеката су: 

1)  Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да 
оствари јавни  интерес у области јавног информисања, а посебно 
се оцењује: 

• значај пројекта са становишта: остваривања јавног инте-
реса у области јавног информисања; остваривање наме-
не конкурса; усклађености пројекта са реалним пробле-
мима, потребама и приоритетима циљних група; иденти-
фикованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група; 
заступљености  иновативног елемента у пројекту и нови-
нарско истраживачког приступа;

• утицај  и изводљивост са становишта: усклађености 
планираних активности са циљевима,  очекиваним ре-
зултатима и потребама циљних група; степена утицаја 
пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљи-
вости индикатора који омогућавају праћење реализације 
пројекта; разрађености и изводљивости  плана реализа-
ције пројекта; степена развојне и финансијске одржи-
вости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају 
се након што се оконча подршка);

• капацитети са становишта: степена организационих и 
управљачких способности предлагача пројекта; неоп-
ходних  ресурса за реализацију пројекта; стручних и про-
фесионалних референци предлагача пројекта, које одго-
варају  предложеним циљевима и активностима пројек-
та;

• буџет и оправданост трошкова са становишта: прециз-
ности и разрађености буџета  пројекта, који показује ус-
клађеност предвиђеног трошка са пројектним активнос-
тима; економске оправданости предлога буџета у односу 
на циљ и пројектне активности.

2) Мера  пружања веће гаранције привржености професионал-
ним и етичким медијским стандардима, а посебно се оцењује:

• да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране др-
жавних органа,  регулаторних тела или тела саморегула-
ције у последњих годину дана, због кршења професио-
налних и етичких стандарда (податке прибавља стручна 
служба од Регулаторног тела за електронске медије, за 
електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане 
и онлајн медије);

• доказ о томе да су након изрицања казни или мера преду-
зете активности које гарантују да се сличан случај неће 
поновити.

1.3.1. Предносни критеријуми:  вишегодишње искуство у про-
изводњи медијских садржаја на знаковном језику и Брајевом 
писму, односно у продукцији медијских садржаја на разним ме-
дијским платформама које су намењене осетљивим групама, већи 
број корисника, валидна аргументација пројекта, адекватна спе-
цификација буџета, усклађена и образложена са становишта пла-
нираних пројектних активности и одрживост пројекта.

1.4. Право учешћа на конкурсу: Предложени проjекат се мора  
реализовати преко регистрованог медија.

Право да добију средства имају невладине и друге непрофитне 
организације, који су издавачи медија уписаних у регистар медија 
при Агенцији за привредне регистре, као и аудио и аудио/видео 
продукције, којима је оснивач невладина или друга непрофитна 
организација, које имају потписан уговор или оверену изjаву из-
давача медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани.

Право учешћа немају републички и покрајински јавни медијски 
сервиси, односно Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Ср-
бије’’ и Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Војводине’’ и 
издавачи медија који примају редовну субвенцију из Буџета Репу-
блике Србије и Буџета АП Војводине.

Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.
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Уколико је правно лице издавач више медија, има право учешћа 
на конкурсу за сваки медиј, чији је издавач.

Учесник конкурса је обавезан да достави попуњене обрасце за 
учешће на конкурсу (преузимају се са сајта Покрајинског секре-
таријата):

1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у два примерка:
• Попуњен предлог пројекта
• Попуњен буџет пројекта.

Учесник конкурса је обавезан и да приложи следећа документа:

• фотокопију решења о регистрациjи правног лица у  одго-
варајућем регистру;

• фотокопију решења о регистрацији медија у Регистру 
медија, при Агенцији за привредне регистре;

• фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ про-
грама издате од Регулаторног тела за електронске медије;

• фотокопију потврде о пореском идентификацио-
ном броју – ПИБ; 

• уговор или оверена изjава издавача медија, у коjима ће 
програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за 
правна лица регистрована за продукциjу телевизиjског и 
радиjског програма).

• потписану изјаву учесника на конкурсу о томе да ли је 
учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ 
у текућој фискалној години и по ком основу.

Издавач медија, који је учесник конкурса, не може предвидети  
пројектом, а ни накнадно чинити следеће:

• да средствима добијеним конкурсом располаже на такав 
начин да ангажује неко друго правно лице или преду-
зетника, које би у целости реализовало пројекат уместо 
правног лица учесника на конкурсу;

• да средства или део средстава утроши на плате запос-
лених, већ само за плате или део плате оних запослених 
који учествују у реализацији пројекта;

• да средства или део средстава утроши на набавку и одр-
жавање опреме, текуће трошкове, измиривање обавеза 
према регулаторним телима, односно све што се не од-
носи искључиво на пројекат.  

II

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање нај-
више до 80% вредности пројекта. 

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ ко-
ристио средства намењена пројектном суфинансирању у области 
јавног информисања на републичком, покрајинском или локал-
ном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање ис-
тог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз 
средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

III

Приjаве (Образац 1) се преузимају са сајта Покрајинског се-
кретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs и подносе редовном по-
штом у  2 примерка, док се остала обавезна документација шаље 
у 1 примерку, на адресу: 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским зјаедницама, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 
Нови Сад, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката 
из области јавног информисања осетљивих група.

Осим наведеног, учесници конкурса су дужни да конкурсну 
пријаву (Образац 1) пошаљу и електронском поштом на адресу: 
mediji.psinf@gmail.com

Конкурсни материјал се не враћа.

Конкурс се објављује у дневном листу „Дневник“, на Интернет 
страници Покрајинског секретаријата за културу и јавно инфор-
мисање и у Службеном листу АП Војводине.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, односно до 
18. фебруара  2020. године.

Решење о додели средстава по расписаном конкурсу биће 
обjављено на интернет страници Покрајинског секретаријата: 
www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Додатне информациjе  могу се добити радним данима од 11 до 
14 часова, на телефонe 021/487-4271 и 021/487-4274.

IV  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована 
најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да пред-
ложе чланове конкурсне комисије. Уз предлоге, удружења при-
лажу и доказ о регистрацији у Регистру удружења. Позивају се 
и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду коми-
сије да се писаним путем обрате Покрајинском секретаријату. 
Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. 
Предлоге слати у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса, 
односно до 6. фебруара 2020. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати 
јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Комисија ће бити састављена од три члана.

V

Конкурсна комисија, коју решењем именује покрајински се-
кретар за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, разматра поднете пријаве по конкурсу и доноси предлог 
за расподелу средстава.

VI

О додели средстава, на предлог  Конкурсне комисије, одлучује 
покрајински  секретар   решењем.

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу 
са циљевима и критеријумима конкурса, покрајински секретар 
може, на предлог конкурсне комисије, донети решење да се неће 
распоредити средства или део средстава.

VII
 
Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи из-

нос средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника 
одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, 
корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројек-
та, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом 
који му је решењем додељен.

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тра-
жити да му пројекат сразмерно траје краће или да умањи део 
програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му 
одобрена средства. 

VIII

Покрајински секретаријат и корисник средстава закључују 
уговор о међусобним правима и обавезама.

Средства се одобравају корисницима у складу са могућности-
ма буџета.

Корисник средстава може доставити обавештење о томе да 
одустаје од средстава која су му додељена.  
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IX

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор 
са Покрајинским секретаријатом уколико му рачун буде у бло-
кади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му 
рачун буде блокиран након закључења уговора. 

Уколико се кориснику средстава не исплате средства из наведе-
ног разлога  или из неког другог разлога, укључујући и одустанак 
корисника да закључи уговор или након закључења уговора, уз пис-
мено обавештење Покрајинском секретаријату о разлозима одус-
танка, та средства могу да буду распоређена на друге кориснике.

Покрајински секретар може одлучити да не распореди никоме преос-
тала средства уколико су остали пројекти већ подржани, а руководећи 
се према квалитету и потребама пројеката пријављених на конкурс. 

X

Средства се  користе искључиво за намене за којe су додељена, а 
корисник средстава је дужан да Покрајинском секретаријату дос-
тави наративни и финансијски извештај о наменском коришћењу 
додељених средстава, као и материјални доказ о реализацији и 
дистрибуцији односно емитовању, најкасније 15 дана након ре-
ализације пројекта, а крајњи рок за реализацију је 31.12.2020. го-
дине. Извештај се подноси на обрасцу који се може преузети на 
сајту Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама: www.kultura.vojvodina.gov.rs. 

Корисник је дужан да правда целокупан буџет пројекта, однос-
но средства добијена од Покрајинског секретаријата, средства до-
бијена од других органа власти и сопствена средства од најмање 
20% укупног буџета пројекта.  

Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање

и односе с верским заједницама

БРОЈ: 137-451-7/2020-05
ДАТУМ: 17. јануар 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Драгана Милошевић, с.р.

122.

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број: 99/09 
и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и 19. Закона о јавном информисању 
и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично 
тумачење), чл. 87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне по-
моћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 
119/2014), члана 15. и члана 16. став 1. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други 
пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), члана 11. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Сл. 
лист АПВ“, бр. 54/2019), Правилника о суфинансирању пројеката за ост-
варивање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник 
РС“, бр. 16/16 и 8/17) и  Решења о расписивању конкурса и појединачним 
давањима за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса 
у области јавног информисања у 2020. години, број: 137-401-121/2020-
05 од 13. јануара 2020. године, покрајински секретар за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама расписује

КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА У 

2020. ГОДИНИ

I

Покрајински секретаријат ће корисницима одобрити средства 
у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне 
помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 
97/2013 и 119/2014) по правилима за Државну помоћ мале вредно-
сти (де минимис државна помоћ).

Укупан износ средстава који се распоређује износи:

1.500.000,00 динара.

Економска класификација Износ новчаних средстава

4651 1.500.000,00

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  
износи  100.000,00 динара, а највећи износ  средстава по пројекту 
износи  500.000,00  динара.

1.1. Предмет конкурса: Средства се додељују за  суфинанси-
рање пројеката који доприносе унапређењу медијског професио-
нализма, истраживања и анализе стања у медијској области, уна-
пређење медијске писмености, организовања стручних скупова 
или учешћа на стручним скуповима, који се баве едукацијом за-
послених у медијима, за суфинансирање медијских фестивала и 
јавних расправа у вези медијске регулативе. 

Носиоци пројекта могу бити правна лица, која су издава-
чи медија, професионална новинарска удружења, новинарске 
школе, стручне агенције у области новинарства и невладине 
организације које се претежно баве медијском проблемати-
ком.

 
1.2. Циљеви конкурса: Суфинансирање пројеката који имају 

за циљ јачање стручних капацитета новинарског и осталог кадра 
у медијима, подизање нивоа медијске писмености, унапређење 
новинарског професионализма, јачање новинарске аутономије и 
саморегулације.

Средства се одобравају у циљу едукације новинара и других 
медијских стручњака, сталног праћења законске регулативе, 
размене искустава у области јавног информисања, афирмације 
новинарства и упознавања стручне јавности са медијским про-
изводима.

1.3. Критериjуми за оцењивање проjеката су: 

1)  Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да 
оствари јавни  интерес у области јавног информисања, а посебно 
се оцењује: 

• значај пројекта са становишта: остваривања јавног инте-
реса у области јавног информисања; остваривање наме-
не конкурса; усклађености пројекта са реалним пробле-
мима, потребама и приоритетима циљних група; иденти-
фикованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група; 
заступљености  иновативног елемента у пројекту и нови-
нарско истраживачког приступа;

• утицај  и изводљивост са становишта: усклађености 
планираних активности са циљевима,  очекиваним 
резултатима и потребама циљних група; степена ути-
цаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; 
мерљивости индикатора који омогућавају праћење 
реализације пројекта; разрађености и изводљи-
вости  плана реализације пројекта; степена развојне и 
финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти 
пројекта настављају се након што се оконча подрш-
ка);

• капацитети са становишта: степена организационих и 
управљачких способности предлагача пројекта; неоп-
ходних  ресурса за реализацију пројекта; стручних и про-
фесионалних референци предлагача пројекта, које одго-
варају  предложеним циљевима и активностима пројек-
та;

• буџет и оправданост трошкова са становишта: прециз-
ности и разрађености буџета  пројекта, који показује ус-
клађеност предвиђеног трошка са пројектним активнос-
тима; економске оправданости предлога буџета у односу 
на циљ и пројектне активности.
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2) Мера  пружања веће гаранције привржености професионал-
ним и етичким медијским стандардима, а посебно се оцењује:

• да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране др-
жавних органа,  регулаторних тела или тела саморегула-
ције у последњих годину дана, због кршења професио-
налних и етичких стандарда (податке прибавља стручна 
служба од Регулаторног тела за електронске медије, за 
електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане 
и онлајн медије);

• доказ о томе да су након изрицања казни или мера преду-
зете активности које гарантују да се сличан случај неће 
поновити.

1.3.1. Програмски приоритети су: унапређење и промоција ме-
дијског и новинарског професионализма, новинарске аутономије 
и саморегулације; јачање стручних капацитета медијских после-
ника (новинара, менаџера, истраживача, стручњака из области 
медијског права и сл.); упознавање јавности са развојем и новим 
достигнућима у медијском сектору; економски положај новинара; 
истраживања и анализе о стању у медијској области; унапређење 
медијске писмености.

1.4. Право учешћа на конкурсу: издавачи медија, медијска уд-
ружења, новинарске школе, агенције и невладине организације 
које се баве јавним информисањем.

Право учешћа немају републички и покрајински јавни медијски 
сервиси, односно Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Ср-
бије’’ и Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Војводине’’ и 
издавачи медија који примају редовну субвенцију из Буџета Репу-
блике Србије и Буџета АП Војводине.

Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.

Учесник конкурса је обавезан да достави попуњене обрасце за 
учешће на конкурсу (преузимају се са сајта Покрајинског секре-
таријата):

1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у два примерка:

• Попуњен предлог пројекта
• Попуњен буџет пројекта.

Учесник конкурса је обавезан и да приложи следећа документа:

• фотокопију решења о регистрациjи правног лица или 
предузетника у одговарајућем регистру;

• фотокопију потврде о пореском идентификацио-
ном броју – ПИБ;

• потписану изјаву учесника на конкурсу о томе да ли је 
учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ 
у текућој фискалној години и по ком основу. 

Учесник конкурса не може предвидети  пројектом, а ни нак-
надно чинити следеће:

• да средствима добијеним на конкурсу располаже на та-
кав начин да ангажује неко друго правно лице или преду-
зетника, које би у целости реализовало пројекат уместо 
правног лица или предузетника учесника на конкурсу;

• да средства или део средстава утроши на плате запос-
лених, већ само за плате или део плате оних запослених 
који учествују у реализацији пројекта;

• да средства или део средстава утроши на набавку и одр-
жавање опреме, текуће трошкове, измиривање обавеза 
према регулаторним телима, односно све што се не од-
носи искључиво на пројекат.

II

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање нај-
више до 80% вредности пројекта. 

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ ко-
ристио средства намењена пројектном суфинансирању у области 
јавног информисања на републичком, покрајинском или локал-
ном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање ис-
тог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз 
средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта. 

III

Приjаве (Образац 1) се преузимају са сајта Покрајинског се-
кретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs и подносе редовном по-
штом у  2 примерка, док се остала обавезна документација шаље 
у 1 примерку, на адресу: 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе 
с верским заједницама,Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, 

са назнаком: за Конкурс за унапређење професионалних стан-
дарда.

Осим наведеног, учесници конкурса су дужни да конкурсну 
пријаву (Образац 1) пошаљу и електронском поштом на адресу: 
mediji.psinf@gmail.com

Конкурсни материјал се не враћа.

Конкурс се објављује у дневном листу „Дневник“, на интернет 
страници Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама и у Службеном листу АП Војводине.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, односно до 
18. фебруара  2020. године.

Решење о додели средстава по расписаном конкурсу биће 
обjављено на интернет страници Покрајинског секретаријата: 
www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Додатне информациjе  могу се добити радним данима од 11 до 
14 часова, на телефонe 021/487-4271 и 021/487-4274.

IV  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована 
најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да пред-
ложе чланове конкурсне комисије. Уз предлоге, удружења при-
лажу и доказ о регистрацији у Регистру удружења. Позивају се 
и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду коми-
сије да се писаним путем обрате Покрајинском секретаријату. 
Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. 
Предлоге слати у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса, 
односно до 6. фебруара 2020. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити 
обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против 
корупције.

Комисија ће бити састављена од три члана.

V

Конкурсна комисија, коју решењем именује покрајински се-
кретар за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, разматра поднете пријаве по конкурсу и доноси предлог 
за расподелу средстава.

VI

О додели средстава, на предлог Конкурсне комисије, одлучује 
покрајински  секретар   решењем.

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу 
са циљевима и критеријумима конкурса, покрајински секретар 
може, на предлог конкурсне комисије, донети решење да се неће 
распоредити средства или део средстава.



Страна 316 - Броj 5 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 22. јануар 2020.

VII

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи 
износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној 
пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника 
одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, 
корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројек-
та, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом 
који му је решењем додељен.

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тра-
жити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део 
програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му 
одобрена средства.  

VIII

Покрајински секретаријат и корисник средстава закључују 
уговор о међусобним правима и обавезама.

Средства се одобравају корисницима у складу са могућности-
ма буџета.

Корисник средстава може доставити обавештење о томе да 
одустаје од средстава која су му додељена.  

IX

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор 
са Покрајинским секретаријатом уколико му рачун буде у бло-
кади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му 
рачун буде блокиран након закључења уговора. 

Уколико се кориснику средстава не исплате средства из наве-
деног разлога  или из неког другог разлога, укључујући и одуста-
нак корисника да закључи уговор или након закључења уговора, 
уз писмено обавештење Покрајинском секретаријату о разлозима 
одустанка, та средства могу да буду распоређена на друге корис-
нике.

Покрајински секретар може одлучити да не распореди никоме 
преостала средства уколико су остали пројекти већ подржани, а 
руководећи се према квалитету и потребама пројеката пријавље-
них на конкурс.

X

Средства се  користе искључиво за намене за којe су додељена, а 
корисник средстава дужан је да Покрајинском секретаријату дос-
тави наративни и финансијски извештај о наменском коришћењу 
додељених средстава, као и материјални  доказ о реализацији, 
најкасније 15 дана након реализације пројекта, а крајњи рок за ре-
ализацију је 31.12.2020. године. Извештај се подноси на обрасцу 
који се може преузети на сајту Покрајинског секретаријата за кул-
туру, јавно информисање и односе с верским заједницама: www.
kultura.vojvodina.gov.rs. 

Корисник је дужан да правда целокупан буџет пројекта, однос-
но средства добијена од Покрајинског секретаријата, средства до-
бијена од других органа власти и сопствена средства од најмање 
20% укупног буџета пројекта.  

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Драгана Милошевић, с.р.

123.

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
РС“, број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и 19. Закона о јав-
ном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 

и 12/16 – аутентично тумачење), чл. 87. и 95-97. Уредбе о прави-
лима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 
100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), члана 15. и члана 
16. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис, 37/2016, 
29/2017 и 24/2019), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Сл. 
лист АПВ“, бр. 54/2019), Правилника о суфинансирању пројеката 
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) и  Решења о расписивању кон-
курса и појединачним давањима за суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 
2020. години, број: 137-401-121/2020-05 од 13. јануара 2020. годи-
не, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе 
с верским заједницама расписује

КОНКУРС 
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 
У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ 

У 2020. ГОДИНИ

I 

Покрајински секретаријат ће корисницима одобрити средства 
у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне 
помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 
97/2013 и 119/2014) по правилима за Државну помоћ мале вредно-
сти (де минимис државна помоћ).

Укупан износ средстава који се распоређује износи:

8.000.000,00  динара.

Економска класификација Износ новчаних средстава

4651 8.000.000,00

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  
износи  100.000,00 динара, а највећи износ  средстава по пројекту 
износи  3.000.000,00  динара.

1.1. Предмет конкурса: Средства се одобравају за реализацију 
пројеката информисања на матерњем језику припадника српског 
народа који живе у земљама у окружењу. 

1.2. Циљеви конкурса: увођење, побољшање или проширење  
програмских садржаја у медијима, ради подршке остваривању 
права српског народа у земљама у окружењу на информисање 
на сопственом језику, неговања сопствене културе и идентитета, 
развоја образовања и језичке културе.

1.3. Критериjуми за оцењивање проjеката су: 

1)  Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да 
оствари јавни  интерес у области јавног информисања, а посебно 
се оцењује: 

• значај пројекта са становишта: остваривања јавног инте-
реса у области јавног информисања; остваривање наме-
не конкурса; усклађености пројекта са реалним пробле-
мима, потребама и приоритетима циљних група; иденти-
фикованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група; 
заступљености  иновативног елемента у пројекту и нови-
нарско истраживачког приступа;

• утицај  и изводљивост са становишта: усклађености 
планираних активности са циљевима,  очекиваним ре-
зултатима и потребама циљних група; степена утицаја 
пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљи-
вости индикатора који омогућавају праћење реализације 
пројекта; разрађености и изводљивости  плана реализа-
ције пројекта; степена развојне и финансијске одржи-
вости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају 
се након што се оконча подршка);



22. јануар 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 5 - Страна 317

• капацитети са становишта: степена организационих и 
управљачких способности предлагача пројекта; неоп-
ходних  ресурса за реализацију пројекта; стручних и про-
фесионалних референци предлагача пројекта, које одго-
варају  предложеним циљевима и активностима пројек-
та;

• буџет и оправданост трошкова са становишта: прециз-
ности и разрађености буџета  пројекта, који показује ус-
клађеност предвиђеног трошка са пројектним активнос-
тима; економске оправданости предлога буџета у односу 
на циљ и пројектне активности.

1.3.1. Програмски приоритети су:  очување српског нацио-
налног, културног и језичког  идентитета; јачање стручних ка-
пацитета у области информисања припадника српског народа у 
земљама региона; образовни и други програми намењени деци 
и младима.

1.4. Право учешћа на конкурсу: Предложени проjекат мора се 
реализовати преко медија чије се седиште налази на територији 
државе из које конкурише предлагач пројекта.

Право да добију средства, у наведеним земљама, имаjу регис-
тровани издавачи медија и правна лица регистрована за аудио и 
видео продукцију, која имају потписан уговор или оверену изjаву 
издавача медија или медија у коjима ће програмски садржаjи бити 
емитовани. Медијски производ може бити искључиво на српском 
језику, односно писму.

Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.

Уколико је правно лице издавач више медија, има право учешћа 
на конкурсу за сваки медиј, чији је издавач.

Учесник конкурса је обавезан да достави попуњене обрасце за 
учешће на конкурсу (преузимају се са сајта Покрајинског секре-
таријата):

1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у два примерка:
• Попуњен предлог пројекта 
• Попуњен буџет пројекта.

Учесник конкурса је обавезан и да приложи следећа документа:

• фотокопију решења о регистрациjи правног лица у  одго-
варајућем регистру;

• фотокопију решења о регистрацији медија у одгова-
рајућем регистру;

• фотокопију потврде о пореском идентификацио-
ном броју – ПИБ;

• фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ про-
грама издате од стране одговарајућег регулаторног тела 
за електронске медије;

• уговор или оверена изjава издавача медија, у коjима ће 
програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за 
правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу 
телевизиjског и радиjског програма);

• визуелни приказ предложеног медијског садржаја 
(трејлер, примерак новина, џингл и сл);

• потписану изјаву учесника на конкурсу о томе да ли је 
учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ 
у текућој фискалној години и по ком основу;

• проверену, потписану и од сране корисника средстава 
оверену инструкцију за плаћање издату од банке са пу-
ним називом корисника средстава, односно називом ре-
гистрованим у надлежном регистру. 

Издавач медија, који је учесник конкурса, не може предвидети  
пројектом, а ни накнадно чинити следеће:

• да средствима добијеним на конкурсу располаже на та-
кав начин да ангажује неко друго правно лице или преду-
зетника, које би у целости реализовало пројекат уместо 
правног лица или предузетника учесника на конкурсу;

• да средства или део средстава утроши на плате запос-
лених, већ само за плате или део плате оних запослених 
који учествују у реализацији пројекта.

II

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање нај-
више до 80% вредности пројекта. 

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ 
користио средства намењена пројектном суфинансирању у об-
ласти јавног информисања на републичком, покрајинском или 
локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинанси-
рање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу 
који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности 
пројекта.

III 

Приjаве (Образац 1) се преузимају са сајта Покрајинског се-
кретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs и подносе редовном по-
штом у  2 примерка, док се остала обавезна документација шаље 
у 1 примерку, на адресу: 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 
Нови Сад, са назнаком: за Конкурс за подстицање јавног инфор-
мисања на српском језику у земљама у окружењу.

Осим наведеног, учесници конкурса су дужни да конкурсну 
пријаву (Образац 1) пошаљу и електронском поштом на адресу: 
mediji.psinf@gmail.com

Конкурсни материјал се не враћа.

Конкурс се објављује у дневном листу „Дневник“, на интернет 
страници Покрајинског секретаријата за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и у Службеном листу АП 
Војводине.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, односно до 
18. фебруара  2020. године.

Решење о додели средстава по расписаном конкурсу биће 
обjављено на интернет страници Покрајинског секретаријата: 
www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Додатне информациjе  могу се добити радним данима од 11 до 
14 часова, на телефонe 021/487-4271 и 021/487-4274.

IV  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована 
најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да пред-
ложе чланове конкурсне комисије. Уз предлоге, удружења при-
лажу и доказ о регистрацији у Регистру удружења. Позивају се 
и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду коми-
сије да се писаним путем обрате Покрајинском секретаријату. 
Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. 
Предлоге слати у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса, 
односно до 6. фебруара 2020. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити 
обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против 
корупције.

Комисија ће бити састављена од три члана.

V

Конкурсна комисија, коју решењем именује покрајински се-
кретар за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, разматра поднете пријаве по конкурсу и доноси предлог 
за расподелу средстава.
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VI

О додели средстава, на предлог Конкурсне комисије, одлучује 
покрајински  секретар  решењем.

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу 
са циљевима и критеријумима конкурса, покрајински секретар 
може, на предлог конкурсне комисије, донети решење да се неће 
распоредити средства или део средстава.

VII
 
Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи из-

нос средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника 
одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, 
корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројек-
та, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом 
који му је решењем додељен.

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тра-
жити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део 
програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му 
одобрена средства. 

VIII

Покрајински секретаријат и корисник средстава закључују 
уговор о међусобним правима и обавезама.

Средства се одобравају корисницима у складу са могућности-
ма буџета.

Корисник средстава може доставити обавештење о томе да 
одустаје од средстава која су му додељена.  

IX

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор 
са Покрајинским секретаријатом уколико му рачун буде у бло-
кади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му 
рачун буде блокиран након закључења уговора. 

Уколико се кориснику средстава не исплате средства из наведе-
ног разлога  или из неког другог разлога, укључујући и одустанак 
корисника да закључи уговор или након закључења уговора, уз пис-
мено обавештење Покрајинском секретаријату о разлозима одус-
танка, та средства могу да буду распоређена на друге кориснике.

Покрајински секретар може одлучити да не распореди никоме 
преостала средства уколико су остали пројекти већ подржани, а 
руководећи се према квалитету и потребама пројеката пријавље-
них на конкурс.

X

Средства се  користе искључиво за намене за којe су додељена, а 
корисник средстава је дужан да Покрајинском секретаријату дос-
тави наративни и финансијски извештај о наменском коришћењу 
додељених средстава, као и материјални  доказ о реализацији и 
дистрибуцији односно емитовању, најкасније 15 дана након реали-
зације пројекта, а крајњи рок за реализацију пројекта је 31.12.2020. 
године. Извештај се подноси на обрасцу који се може преузети на 
сајту Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама: www.kultura.vojvodina.gov.rs. 

Корисник је дужан да правда целокупан буџет пројекта, однос-
но средства добијена од Покрајинског секретаријата, средства до-
бијена од других органа власти и сопствена средства од најмање 
20% укупног буџета пројекта.  

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Драгана Милошевић, с.р.

124.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 41. став 1. тачка 1. За-
кона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војво-
дине („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 - Oдлука УС), 
члана 11. и 12. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19), 
члана 15. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ‟, бр. 37/14, 54/14 – др. 
Одлука, 37/16 и 29/17 и 24/19) и у складу са Уредбом о крите-
ријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који 
се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединица локалне самоупра-
ве  („Службени гласник РС”, бр. 105/16 и 112/17) Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верс-
ким заједницама расписује

К О Н К У Р С
за финансирање – суфинансирање

 пројекaта савременог стваралаштва 
у АП Војводини у 2020. години

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) ће у 
2020. години финансирати - суфинансирати пројекте савременог 
стваралаштва на територији АП Војводине у следећим области-
ма:

1. ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ И МУЛТИМЕДИЈА (само-
сталне/колективне изложбе, колоније, награде, рези-
денцијални програми; манифестације и фестивали; 
гостовања/међународна сарадња и пројекти аматерског 
стваралаштва) у укупном износу од 6.100.000,00 дина-
ра,

2. КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО И ИЗДАВАШТВО 
(објављивање до сада необјављених публикација на-
сталих на српском језику из књижевности, уметности 
и друштвено-хуманистичких наука у области култу-
ре; објављивање часописа који излазе на српском јези-
ку у штампаној или електронској форми из књижев-
ности, уметности и друштвено-хуманистичких наука у 
области културе, као и часописа за децу, књижевне на-
граде, фестивали и манифестације) у укупном износу од 
10.000.000,00 динара,

3. СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО (продукција и интер-
претација позоришних представа, манифестације и 
фестивали од покрајинског значаја, оперске представе, 
оперете, балетске представе-уметничка игра, награде, 
гостовања/међународна сарадња; пројекти аматерског 
стваралаштва) у укупном износу од 13.000.000,00 ди-
нара,

4. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО (музичко стваралаштво 
– компоновање музичког дела; музичко издаваштво 
– партитуре и продукција ауторског материјала (ЦД 
и ДВД); фестивали и манифестације, такмичења у об-
ласти музике, награде, гостовања/међународна сарадња, 
пројекти аматерског стваралаштва) у укупном износу од 
15.000.000,00 динара.

ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на Конкурсу имају субјекти у култури, у смислу 
члана 21. и 73. Закона о култури, са седиштем на територији АП 
Војводине и то:

1. ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ И МУЛТИМЕДИЈА :

• установе културе чији оснивач није АП Војводина  и
• удружења у култури,
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2. КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО И ИЗДАВАШТВО :

• установе културе чији оснивач није АП Војводина, 
• привредна друштва и предузетници регистровани за 

обављање  делатности у култури,
• удружења у култури,

3. СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО:  

• јавна нефинансијска предузећа и организације,
• установе културе чији оснивач није АП Војводина,  
• удружења у култури и

4. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО:

• привредна друштва и предузетници регистровани за 
обављање делатности у култури,

• установе културе чији оснивач није АП Војводина, 
• удружења у култури.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријава на Kонкурс подноси се на обрасцу и то:

- за области ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ И МУЛТИМЕ-
ДИЈА, СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО И МУЗИЧКО СТ-
ВАРАЛАШТВО:

* Пријава за финансирање - суфинансирање пројеката савре-
меног стваралаштва  у АП Војводини у 2020. години. Обавезно 
заокружити за коју од наведених области се конкурише.

- за област КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО И ИЗДА-
ВАШТВО:

* Пријава за финансирање - суфинансирање пројеката  савре-
меног стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – за објављи-
вање часописа 

* Пријава за финансирање - суфинансирање пројеката савреме-
ног стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – за објављи-
вање до сада необјављених публикација на српском језику 

* Пријава за финансирање - суфинансирање пројеката  савре-
меног стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – за књи-
жевне награде, манифестације и фестивале.

Обрасци пријава могу се преузети на интернет страници Секрета-
ријата www.kultura.vojvodina.gov.rs  или у просторијама Секретаријата.

Пријавни образац за сваку област садржи обавештење о оба-
везној документацији за дату област. Под потпуном пријавом 
подразумева се уредно попуњен и оверен Пријавни образац са 
свим припадајућим прилозима. 

Подносилац може поднети највише три пројектне пријаве по области. 

Пријава и приложена документација се подносе у једном при-
мерку и не враћају се подносиоцима пријава.

Пријаве се подносе предајом писарници покрајинских органа 
управе (зграда Покрајинске владе у Новом Саду, у периоду од 9 
до 14 часова) или се упућују поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

(Конкурс за финансирање - суфинансирање пројеката савреме-
ног стваралаштва у АП Војводини у 2020. години).

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања у 
дневном листу „Дневник”. 

ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ ОД 18. ЈАНУАРА ЗАКЉУЧНО СА 
18. ФЕБРУАРОМ 2020. ГОДИНЕ.

Резултати Конкурса се објављују на интернет страници Секре-
таријата и на огласној табли Секретаријата.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР ПРОЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ СЕ 
ФИНАНСИРАТИ – СУФИНАНСИРАТИ

Одабир пројеката који ће се финансирати - суфинансирати вршиће се 
у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора проје-
ката у култури који се финансирају - суфинансирају из буџета Републи-
ке Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе.

О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује 
комисија. Комисија неће разматрати поднете пријаве:

- послате након наведеног рока за пријаву, 
- послате на неадекватном Пријавном обрасцу,
- са непотпуном документацијом,
- послате путем факса или електронске поште,
- непотписане и неоверене пријаве, 
- пријаве подносилаца којима је Секретаријат током 2019. 

године доделио средства на име финансирања - суфи-
нансирања пројеката у култури, а који нису поднели из-
вештај о њиховој реализацији у предвиђеном року или је 
утврђен ненаменски утрошак додељених средстава.

Изузетно, комисија може да одлучи да се финансирају – су-
финансирају пројекти подносилаца пријава чије је седиште ван 
територије АП Војводине, а који својим уметничким квалитетом 
и значајем доприносе обогаћивању културе и промоцији култур-
них садржаја у АП Војводини.

Све наведене активности односе се и на пројекте који омогућа-
вају унапређивање родне равноправности, доступност културних 
садржаја деци и младима, као и особама са инвалидитетом, у ок-
виру наведених области.

Трошкови горива, угоститељске услуге и трошкови репрезента-
ције се признају највише у износу до 5% од укупног износа додеље-
них средстава. Ови трошкови могу бити признати у износу већем 
од 5% у изузетним случајевима, када је пројекат таквог садржаја да 
укључује ове елементе (исхрана учесника на фестивалима, превоз 
и сл.), а које ће Комисија посебно разматрати и одобравати. 

Секретаријат неће финансирати - суфинансирати сталне трошко-
ве (грејање, струја, телефон, закуп простора и сл.) и плате запосле-
них код подносиоца пријаве, а такође ни набавку опреме, осим у из-
узетним случајевима када је пројекат таквог садржаја да укључује 
ове елементе, а које ће Комисија посебно разматрати и одобравати. 

Додатне информациjе се могу добити у Секретаријату сваког 
радног дана од 10.00 до 14.00 часова на наведене бројеве телефо-
на, као и на наведене електронске адресе:

област контакт особа телефон електронска адреса 

Визуелна уметност и мултимедија Мирјана Зечевић 021/487 4507 mirjana.zecevic@vojvodina.gov.rs

Књижевно стваралаштво и издаваштво Бојана Беговић 021/487 4437 bojana.begovic@vojvodina.gov.rs

Музичко стваралаштво Немања Нешић 021/487 4560 nemanja.nesic@vojvodina.gov.rs

Сценско стваралаштво Наталија Јосиповић 021/487 4264 natalija.josipovic@vojvodina.gov.rs

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић, с.р.
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125.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник 
РС‟, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 41. став 1. тачка 1. Зако-
на о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 - Oдлука УС), члана 11. 
и 12. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине 
за 2020. годину („Службени лист АПВ‟, бр. 54/19), члана 15. и 24. 
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(„Службени лист АПВ‟, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17 и 
24/19), у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају 
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно једи-
ница локалне самоуправе („Службени гласник РС‟, бр. 105/16 и 
112/17) Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама расписује

КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ

ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
И ОЧУВАЊА ТРАДИЦИОНАЛНОГ

НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА 
У АП ВОЈВОДИНИ

И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА  СРБА
У РЕГИОНУ У 2020. ГОДИНИ 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) ће 
у 2020. години финансирати – суфинансирати пројекте и програ-
ме истраживања, заштите и очувања традиционалног народног 
стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у 
региону, у укупном износу од 7.500.000,00 динара, по економској 
класификацији корисника 4819 – дотације осталим непрофитним 
институцијама, у следећим областима: 

1. Истраживање, заштита и очување традиционалног на-
родног стваралаштва Срба у АП Војводини и

2. Истраживање, заштита и очување културног наслеђа 
Срба у региону.

У наведеним областима подржаће се пројекти и програми од 
посебног интереса за АП Војводину који доприносе:

• истраживању, прикупљању, обради, заштити, валориза-
цији, неговању, презентацији и промоцији традиционал-
ног народног стваралаштва Срба у АП Војводини;

• истраживању, прикупљању, очувању, обради, докумен-
товању, презентовању и промовисању културног наслеђа 
српског народа у региону;

• обележавању јубилеја везаних за значајне личности и ис-
торијске догађаје;

• едукацији и промоцији знања о значају и вредновању 
традиционалног народног стваралаштва Срба за очу-
вање идентитета и посебности заједнице; 

• промовисању традиционалног народног стваралаштва 
Срба и културног наслеђа Срба у региону код деце и мла-
дих и 

• унапређењу родне равноправности кроз пројекте истра-
живања, заштите и очувања традиционалног народног 
стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа 
Срба у региону.

I - ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријава 
за финансирање – суфинансирање пројеката и про-
грама у области заштите и очувања традиционалног 
народног стваралаштва Срба у АП Војводини и кул-
турног наслеђа  Срба у региону у 2020. години, која 
се може преузети са интернет странице Секретарија-
та: www.kultura.vojvodina.gov.rs, са пратећом доку-
ментацијом.

2. Под потпуном Пријавом подразумева се:
• уредно попуњен и оверен образац Пријаве, 
• достављен детаљан опис пројекта/програма (у прилогу), 
• детаљно разрађен буџет пројекта/програма по врстама 

трошкова (у Пријави), 
• опис стручних капацитета подносиоца, односно реализа-

тора пројекта/програма (у прилогу) и
• достављена обавезна пратећа документација наведена у 

Пријави (део II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ).

3. За тачност података унетих у Пријаву одговара подноси-
лац пријаве.

4. Пријаве са обавезним прилозима подносе се у 1 (једном) пот-
писаном и овереном примерку, предајом Писарници покрајин-
ских органа управе (зграда Покрајинске владе у Новом Саду, у 
периоду од 9 до 14 часова) или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

(Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и про-
грама у области заштите и очувања традиционалног народног 
стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у 
региону у 2020. години)

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања у 
дневном листу „Дневник‟. 

ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ ОД 18. ЈАНУАРА ЗАКЉУЧНО СА 
18. ФЕБРУАРОМ 2020. ГОДИНЕ.

5. Секретаријат задржава право да од подносилаца који су 
благовремено поднели пријаве, по потреби, затражи до-
датну документацију и информације.

6. О избору пројеката и програма по расписаном јавном кон-
курсу одлучује комисија коју образује Секретаријат, на осно-
ву чега покрајински секретар за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама доноси решење о распоређи-
вању средстава, које је коначно и које се објављује на интер-
нет страници Секретаријата www.kultura.vojvodina.gov.rs.

7. Пријавe достављене након наведеног рока, пријаве са не-
потпуном документацијом, пријаве послате путем факса 
или електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, 
као и пријаве корисника којима је Секретаријат у 2019. го-
дини доделио средства на име финансирања - суфинанси-
рања програма и пројеката, а који нису поднели извештај 
о њиховој реализацији, неће се узимати у разматрање. 

8. Пријаве и приложена документација се не враћају.
9. Додатне информације о Конкурсу се могу добити у Се-

кретаријату на телефон 021/487-4548, имејл: sladjana.
stanojevic@vojvodina.gov.rs.  

II ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА

1. На Конкурсу могу да учествују удружења из области кул-
туре која својим радом доприносе очувању, неговању, 
презентовању, промовисању и преношењу знања о тра-
диционалном народном стваралаштву Срба у АП Војво-
дини, као и удружења, органи српских самоуправа и дру-
ги субјекти у култури који су у земљама региона регис-
тровани за обављање културних делатности и који се 
баве заштитом, неговањем и презентовањем културног 
стваралаштва Срба у матичним земљама.    

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Пројекти и програми у области истраживања, заштите и очу-
вања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војво-
дини и истраживања, заштите и очувања културног наслеђа Срба 
у региону, који се финансирају - суфинансирају из буџета АП 
Војводине у 2020. години морају:

- садржински да одговарају наведеним областима и прио-
ритетима Конкурса, 
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- да испуњавају опште и посебне услове прописане Кон-
курсом, 

- да су усаглашени са принципима законитости и еконо-
мичног финансијског управљања и 

- да одговарају критеријумима и мерилима утврђеним 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају и суфинанси-
рају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединица локалне самоуправе која је истакнута 
на интернет страници Секретаријата.

Секретаријат неће финансирати - суфинансирати сталне трош-
кове (грејање, струја, телефон, ПТТ трошкови, провизије код бан-
ке и слично), као ни плате запослених. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић, с.р.

126.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 41. став 1. тачка 1, 2. и 10. За-
кона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 - Oдлука УС),  члана 
11. и 12. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине 
за 2020. годину („Службени лист АПВ‟, бр. 54/19), члана 15. и 24. 
став 2. Покрајинске скупштинске oдлуке о покрајинској управи 
(„Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17 и 
24/19) и у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начи-
ну избора пројеката у култури који се финансирају и суфинанси-
рају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС‟, бр. 105/16 
и 112/17), Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ

 ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА КУЛТУРУ
 И УМЕТНОСТ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

- НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) ће у 
2020. години финансирати - суфинансирати пројекте од значаја за 
културу и уметност националних мањина - националних зајед-
ница у областима заштите нематеријалног културног наслеђа и 
савременог уметничког стваралаштва и издавачке делатности на 
језицима националних мањина - националних заједница у АП 
Војводини у укупном износу од 8.600.000,00 динара.

I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

1. У области заштите нематеријалног културног наслеђа и 
савременог уметничког стваралаштва Секретаријат ће 
финансирати - суфинансирати:

• пројекте у области савременог уметничког стваралашт-
ва националних мањина - националних заједница у АП 
Војводини: 

- књижевно стваралаштво (манифестације, фестивали, на-
граде, колоније);

- аматерско позоришно стваралаштво и интерпретацију и 
репертоарни програм аматерских позоришта на језици-
ма националних мањина – националних заједница (по-
зоришне представе, радионице, фестивали, награде);

- музичко и музичко-сценско стваралаштво и плес (сни-
мање ауторског материјала, концерти, радионице, фес-
тивали, плес); 

- ликовно, примењено и мултимедијално стваралаштво 
(изложбе, колоније, радионице);

- програме гостовања у земљи и иностранству и
- награде за значајна остварења у области уметности.

•  пројекте са циљем заштите, неговања и презентације не-
материјалног културног наслеђа, из области: изворни на-
родни плес, изворне народне песме и музика, народни 
обичаји и веровања и стари народни занати у АП Војво-
дини:

- очување, развој и подстицање неговања традиционалне 
народне културе; 

- фестивале и такмичења од изузетног значаја за очување 
посебности националних мањина- националних заједни-
ца на територији АП Војводине;

- прикупљање података на терену, истраживање, докумен-
товање, издавање брошура, каталога;

- стварање услова за рад фолклорних ансамбала, изворних 
народних оркестара и певачких група, радионица старих 
народних заната (израда народних ношњи, набавка и по-
правка традиционалних инструмената, набавку основ-
них сировина и опреме за рад радионица старих народ-
них заната);

- стварање, презентацију и промовисање нових садржаја 
заснованих на заштити културног наслеђа (израда нових 
кореографија за фолклорне ансамбле, издавање ЦД-а са 
изворном народном музиком, гостовања и сл.);

- изложбе, конкурсне изложбе и такмичења рукотворина 
старих народних заната (припрема и пропратни рад) и

- унапређење квалитета презентације традиционалног на-
родног стваралаштва кроз едукацију (стручни семинари, 
курсеви, летњи кампови, радионице) 

у укупном износу од 6.500.000,00 динара

по класификацији корисника:

400.000,00 4631 - Текући трансфери осталим нивоима 
власти

6.100.000,00 - Дотације осталим непрофитним органи-
зацијама

2. У области издавачке делатности на језицима национал-
них мањина - националних заједница Секретаријат ће 
финансирати – суфинансирати објављивање до сада не-
објављених издања књига и часописа на језицима нацио-
налних мањина – националних заједница од значаја за 
културу и уметност националне мањине – националне 
заједнице са територије АП Војводине, из књижевности, 
уметности и друштвених и хуманистичких наука у об-
ласти културе 

у укупном износу од 2.100.000,00 динара

по класификацији корисника:

650.000,00 4511 -  Текуће субвенције јавним нефинан-
сијским предузећима и организацијама

1.200.000,00 4819 - Дотације осталим непрофитним ор-
ганизацијама

 250.000,00 4541 - Текуће субвенције приватним пре-
дузећима

II ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА

• ОБЛАСТ: ЗАШТИТА НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУР-
НОГ НАСЛЕЂА И САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ СТ-
ВАРАЛАШТВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА - НА-
ЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

1. На Конкурсу могу да учествују: невладине организације 
(удружења грађана) и установе културе – други ниво 
власти (осим установа чији је оснивач АП Војводина), 
са седиштем на територији АП Војводине, а чија је пре-
тежна делатност култура и које својим стваралаштвом 
значајно доприносе очувању националног идентитета. 
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2. Секретаријат неће финансирати - суфинансирати стал-
не трошкове (грејање, струја, телефон, закуп простора 
и сл.), плате запослених код подносиоца пријаве, набав-
ку канцеларијске и крупне опреме и трошкове репрезен-
тације. Трошкови горива се признају највише у износу 
до 5% од укупног износа додељених средстава. Угости-
тељске услуге и трошкови горива признаће се у износу 
већем од 5% у изузетним случајевима када је пројекат 
таквог карактера да укључује ове елементе (нпр. исхрана 
учесника на фестивалима, превоз аутомобилима и сл.), а 
које ће Комисија посебно разматрати и одобравати. 

3. На конкурсу се неће финансирати - суфинансирати 
гастрономски и туристички фестивали.

4. Подносилац пријаве може да учествује у области зашти-
те нематеријалног културног наслеђа и савременог умет-
ничког стваралаштва са највише 1 пројектом.

•· ОБЛАСТ: ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ НА ЈЕЗИЦИ-
МА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА - НАЦИОНАЛНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА

1. Право учешћа на конкурсу имаjу: јавне нефинансијске ор-
ганизације, приватна предузећа (привредна друштва и пре-
дузетници) и невладине организације (удружења грађана), 
са седиштем на територији АП Војводине, а коjи су регис-
тровани за бављење издавачком делатношћу и који послују 
најмање годину дана пре објављивања конурса.

2. За финансирање – суфинансирање објављивања књига, 
Секретаријат ће признати трошкове штампања до 300 
примерака у стандардним форматима (А4, А5 и Б5) и на 
стандардном папиру.

3. Подносилац пријаве може да учествује у области изда-
вачке делатности на језицима националних мањина – на-
ционалних заједница са укупно 2 пријаве. 

III ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА

1. Пријавa на Kонкурс за финансирање - суфинансирање про-
грама и пројеката од значаја за културу и уметност националних 
мањина – националних заједница АП Војводине у 2020. години, 
подноси се на Обрасцу:

- Пријава за област заштите нематеријалног културног на-
слеђа и савременог уметничког стваралаштва национал-
них мањина  - националних заједница,

- Пријава - објављивање књига на језицима националних 
мањина – националних заједница и

- Пријава - објављивање часописа на језицима национал-
них мањина – националних заједница.

Све пријаве се могу преузети на интернет страници Секрета-
ријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs  

2. Под потпуном пријавом се подразумева:

• уредно попуњен и оверен образац пријаве од стране од-
говорног лица;

• достављен детаљан опис пројекта (у прилогу); 
• детаљан нацрт буџета по врстама трошкова (у пријави);
• достављена обавезна пратећа документација наведена у 

пријави (документ о правном статусу издавача - фотоко-
пија о регистрацији код АПР); 

• доказ о регулисаним ауторским правима (потписан уго-
вор са аутором/преводиоцем/приређивачем) и потписана 
рецензија- за објављивања књига;

•  достављен последњи објављени број часописа или адре-
су интернет странице, ако је часопис у електронској фор-
ми, или рукопис, уколико је реч о првом броју часописа – 
за објављивање часописа.

3. Пријава се подноси у 2 (два) потписана и оверена примерка.

4. Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављи-
вања у дневном листу „Дневник”. 

ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ ОД 18. ЈАНУАРА ЗАКЉУЧНО СА 18. 
ФЕБРУАРОМ 2020. ГОДИНЕ.

5. Пријаве са обавезним прилозима се подносе предајом 
Писарници покрајинских органа управе у Новом Саду 
(зграда Покрајинске владе у Новом Саду у периоду од 9 
до 14 часова) или се упућују поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16

(Конкурс за финансирање - суфинансирање пројеката од зна-
чаја за културу и уметност националних мањина – националних 
заједница у АП Војводини у 2020. години)

6. Секретаријат задржава право да од подносилаца који су 
благовремено поднели пријаве, по потреби, затражи до-
датну документацију и информације.

7. Пријавe достављене након наведеног рока, пријаве са не-
потпуном документацијом, пријаве послате путем фак-
са или електронском поштом, непотписане и неовере-
не пријаве, као и пријаве подносилаца којима је Секре-
таријат током 2019. године доделио средства за финан-
сирање – суфинансирање пројеката у области културе, а 
који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће 
се узимати у разматрање.

8. Секретаријат ће пријављене пројекте проследити нацио-
налним саветима националних мањина – националних 
заједница ради прибављања мишљења, с обзиром да се 
национални савети старају о спровођењу културне по-
литике националних мањина – националних заједница и 
у складу са законом, учествују у процесу одлучивања о 
појединим питањима у вези са својом културом. Пројек-
те подносилаца припадника националних мањина – на-
ционалних заједница које немају формиран национални 
савет разматраће комисија формирана од стране Секре-
таријата.

9. Након прибављања мишљења националних савета, о из-
бору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује 
комисија коју образује Секретаријат, на основу чега по-
крајински секретар за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама доноси решење о распоређи-
вању средстава, које је коначно и које се објављује на ин-
тернет страници Секретаријата www.kultura.vojvodina.
gov.rs.

10. Пријаве и приложена документација се не враћају под-
носиоцима.

11. Додатне информације могу се добити у Секретаријату, 
на е-mail: zuzana.takac@vojvodina.gov.rs

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ – СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 

Право учешћа на Конкурсу имају подносиоци:

• који се јаве са пројектима који садржински одговарају 
наведеним областима,

• који испуњавају опште и посебне услове Конкурса и 
• одговарају критеријумима и мерилима утврђеним Уред-

бом о критеријумима, мерилима и начину избора проје-
ката у култури који се финансирају и суфинансирају из 
буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно 
јединица локалне самоуправе, која је истакнута на ин-
тернет страници Секретаријата www.kultura.vojvodina.
gov.rs  

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Драгана Милошевић, с.р.

127.

У складу с чланом 3. став 1 и чланом 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о додели буџетских средстава црквама и верским 
заједницама („Сл. лист АПВ“, број 54/2014) и чланом 11. По-
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крајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, број 54/2019). По-
крајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с 
верским заједницама расписује

 К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

 ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
за 2020. годину

У складу са чланом 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели 
буџетских средстава црквама и верским заједницама, средства се 
одобравају за суфинансирање обављања градитељске, добротворне 
и научне делатности регистрованих традиционалних цркава и вер-
ских заједница, као и организација и установа чији су они оснивачи, 
а које делују на територији Аутономне Покрајине Војводине. 1 

Укупан износ средстава за расподелу по конкурсу је 
9.957.000,00 динара.

По конфесијама износи су следећи: Српска православна црква 
– 5.277.000,00 динара (Бачка епархија – 1.554.000,00 динара; Банат-
ска епархија – 1.662.000,00 динара; Сремска епархија – 1.955.000,00 
динара и Шабачка епархија – 106.000,00  динара); Римокатоличка 
црква – 2.887.000,00  динара (Суботичка бискупија – 1.444.000,00  
динара, Зрењанинска бискупија – 802.000,00 динара и Сријемска 
бискупија – 641.000,00 динара); Исламска заједница – 219.000,00 
динара; Словачка евангелистичка а.в. црква – 408.000,00 динара; 
Јеврејска заједница – 209.000,00 динара; Реформатска хришћан-
ска црква – 219.000,00 динара; Евангелистичка хришћанска црква 
– 200.000,00 динара; Гркокатоличка црква – 219.000,00 динара и 
Румунска православна црква – 319.000,00 динара.

Пријаве на конкурс подносе се на српском језику или језику 
националних мањина који је у службеној употреби у Аутономној 
Покрајини Војводини, с прецизном назнаком за коју намену се 
средства траже, у износима заокруженим на хиљаде динара.

Рок за подношење Пријаве на Конкурс је 18.02.2020. године.  

Пријава мора да садржи:

- Основни опис потреба обнове храма – цркве као што су: 
назив храма; место где се налази храм; када је саграђен; 
датум од када се води као заштићени споменик културе 
и краћи опис инвестиционог захвата са спецификацијом 
трошкова.

- број рачуна отворен у Управи за трезор Министарства 
финансија.

Пријаве се подносе лично, предајом на Писарници покрајин-
ских органа управе у Новом Саду, у приземљу зграде Покрајинске 
владе, или се упућују поштом на адресу: Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, 21 000 Нови Сад, Бул. М. Пупина 16. 

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који 
се могу добити на поменутим адресама или скинути са интернет 
адресe www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи, неће бити разматране.

1 Регистроване цркве и верске заједнице које делују на терито-
рији АП Војводине, као и организације и установе чији су оне ос-
нивачи, право на доделу средстава могу остварити путем захтева 
који подносе непосредно покрајинском секретару у току године.

Под неблаговременим пријавама сматрају се пријаве:

- пристигле након истека рока предвиђеног у конкурсу.
Под недопуштеним пријавама сматрају се пријаве:

- које су поднела неовлашћена лица и субјекти који нису 
предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на 
конкурсом предвиђене намене.

Под неразумљивим и непотпуним пријавама сматрају се прија-
ве:

- које су непотписане, с непопуњеним рубрикама, попуње-
не графитном оловком, ако недостатак није отклоњен ни 
у накнадном року;

- које нису поднете на одговарајућем обрасцу;
- без одговарајућег рачуна отвореног у Управи за трезор 

Министарства финансија;
- које садрже неразумљиве и нечитке податке.

Исто тако, пријава подносиоца  који је у претходном периоду 
добио финансијска средства, а није их оправдао, тј. није доста-
вио комплетан извештај о утрошку финансијских средстава, неће 
бити разматрана.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама задржава право да од подносиоца 
пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и ин-
формације, односно да за доделу помоћи одреди испуњење по-
требних услова.

Подносилац пријаве обавезује се да новчана средства користи 
искључиво за намену за коју су додељена, а да неутрошена сред-
ства врати буџету Аутономне Покрајине Војводине.

Подносилац пријаве обавезује се да Покрајинском секретарија-
ту за за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама у року од 15 дана од дана када је у потпуности искористио 
новчана средства, а најкасније до 31. децембра 2020. године, 
достави финансијски извештај о утрошку средстава са специфи-
кацијом трошкова из својих евиденција, као и финансијску до-
кументацију о утрошку средстава (уговоре, фактуре, фискалне 
рачуне, отпремнице и изводе из банке преко које обавља платни 
промет).

Уколико  се на корисника средстава из овог Конкурса одно-
си  члан 2. став 1. тачка 2 Закона о јавним набавкама (“Служ-
бени гласник Р. Србије”, број 124/2012), односно уколико ће се 
средства остварена по овом конкурсу користити за набавку ра-
дова, добара или услуга, а учешће јавних средстава чини више 
од 50% вредности набавке, корисник средстава ће се сматрати 
наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним набав-
кама. Дакле,корисници средстава су дужни да поступе у складу 
са овим законом.

Решење о додели средстава доноси покрајински секретар. Ре-
зултати и исход конкурса биће објављени на званичном сајту  Се-
кретаријата. Решење о додели средстава је коначно. 

Пријаве и приложена документација не враћају се подносио-
цима.

Додатне информациjе  могу се добити радним данима од 11 до 
14 часова, на телефонe 021/487-4738.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Драгана Милошевић, с.р.
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OПШТИ  ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

76. Одлука о додели бесповратних средства породица-
ма у којима се роди треће или четвртно дете за ре-
шавање стамбеног поитања или за унапређење ус-
лова становања на територији Аутономне покрајине 
Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

77. Правилник о критеријумима за суфинансирање про-
грама/пројеката у области научноистраживачког раз-
воја невладиних органзација у Аутономној покраји-
ни Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

78. Правилник о ближим условима, критеријумима, на-
чину и поступку остваривања права на суфинанси-
рања трошкова за биомедицински потпомогнуто оп-
лођење; 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

79. Правилни за доделу средстава за опремање сточар-
ских фарми у АП Војводини у 2020. години

80. Правилник о додели средстава за суфинансирање 
инвестција у пчеларство на територији Аутономне 
покрајине Војводине у 2020. години

81. Правилник за доделу средстава за одржавање тради-
ционалних манифестација у 2020. години на герито-
рији АП Војводине

82. Правилник о додели средстава за подршку младима 
у руралним подручјима на територији АП Војводине 
у 2020. години

83. Правилник о додели средстава за суфинансирање на-
бавке опреме и система за наводњавање и опреме за 
побољшање водног, ваздушног и топлотног режима 
биљака на територији АП Војводине у 2020. години;

84. Правилник о додели средстава за суфинансирање на-
бавке констукција и опреме за биљну производњу у 
заштићеном простору на територији АП Војводине у 
2020. години;

85. Правилник о додели средстава за суфинансирање 
инвестиција у набавку опреме за заштиту од времен-
ских непогода и елемената потребних за подизање 
производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 
2020. години.

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

86. Решење о номиналном изиносу суфинансирања 
трошкова за биомедицински потпомогуното оп-
лођење за 2020. годину;

87. Решење о давању сагласности на Годишњи програм 
рада Едукативног центра за обуке у професионал-
ним и радним вештинама Нови Сад за 2020. годину;

88. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Едукативног центра за обуке у професионалним и 
радним вештинама Нови Сад за 2020. годину за 2020. 
годину;

89. Решење о давању сагласности на Програм рада Ин-
формативног центра за пословну стандардизацију и 
сертификацију за 2020. годину;

90. Решење о давању агласности на Финансијски план 
Информативног центра за пословну стандардиза-
цију и сертификацију за 2020. годину;

91. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине 
Војводине за 2020. годину;

92. Решење о давању сагласности на Програм рада Фон-
да „Европски послови“ Аутономне покрајине Војво-
дине за 2020. годину;

93. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Туристичке организације Војводине за 2020. годину; 

94. Решење о давању сагласности на Програм рада Ту-
ристичке организације Војводине за 2020. годину; 

95. Решење о давању сагласности на Правилник о изме-
нама Правилника о унутрањој организацији и систе-
матизацији послова Дома за децу и омладину без ро-
дитељског старања „Споменак“ Панчево

96. Решење о разрешењу члана Управног одбора Српс-
ког народног позоришта у Новом Саду;

97. Решење о именовању члана Управног одбора Српс-
ког народног позоришта у Новом Саду;

98. Решење о разрешењу председника Надзорног одбо-
ра Српског народног позоришта у Новом Саду;

99. Решење о именовању  председника Надзорног одбо-
ра Српског народног позоришта у Новом Саду;

100. Решење о именовању члна Управног одбора Научног 
инситута за прехрамбене технологије у Новом Саду; 

101. Решење о разрешењу председника Управног одбора 
Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу;
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102. Решење о именовању председника Управног одбора 
Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу

103. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-4;

104. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-5;

105. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-6;

106. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-7;

107. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-8;

108. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-9;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

109. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеничког комплета  Физика 6  (Уџвбеик и Збир-
ка задатака са лабораторијским вежбама) за шести 
разред основне школе, писан на словачком језику и 
писму;

110. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбе-
ничког комплета Румунски језик 1 (Буквар и Радна 
свеска уз Буквар) за први разред основне школе, пи-
сан  на румунскoм језику и писму;

111. Решење о накнади за рад и другим трошковима пред-
седника и чланова Управног и надзорног одбора Пе-
дагошког завода Војводине у Новом Саду; 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

112. Решење о давању ловишта „Српски Милетић“ на га-
здовање;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

113. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опре-
мање сточарских фарми у АП Војводини у 2020. го-
дини;

114. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање ин-
вестиција у пчеларство на територији Аутономне по-
крајине Војводине у 2020. години; 

115. Конкурс за доделу средстава за одржавање тради-
ционалних манифестација у 2020. години на герито-
рији АП Војводине;

116. Конкурс за  доделу средстава за подршку младима у 
руралним подручјима на територији АП Војводине у 
2020. години;

117. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање на-
бавке опреме и система за наводњавање и опреме за 
побољшање водног, ваздушног и топлотног режима 
биљака на територији АП Војводине у 2020. години;

118. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање на-
бавке констукција и опреме за биљну производњу у 
заштићеном простору на територији АП Војводине у 
2020. години;

119. Конкурс за додели средстава за суфинансирање ин-
вестиција у набавку опреме за заштиту од времен-
ских непогода и елемената потребних за подизање 
производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 
2020. години.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА

120. Конкурс за финансирање пројеката производње ме-
дијских садржаја из области јавног информисања у 
2020. години;

121. Конкурс за суфинансирање пројеката из области 
јавног информисања осетљивих група у 2020. годи-
ни; 

122. Конкурс за унапређење професионалних стандарда 
у 2020. години;

123. Конкурс за подстицање јавног информисања на срп-
ском језику у земљама у окружењу у 2020. години; 

124. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројека-
та савременог стваралаштва у АП Војводини у АП 
Војводини у 2020. години;

125. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројека-
та и програма у области заштите и очувања тради-
ционалног народног стваралаштва Срба у АП Војво-
дини и културног населђа Срба у региону;

126. Конкурс за финансирање – суфинансирање проје-
ката од значаја за културу и уметност националних 
њаина – националних заједница у АП Војводини у 
2020. години

127. Конкурс за доделу средстава црквама и верским 
заједницама које делују на територији Аутономне 
покрајине Војводине за 2020. годину
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