
111.

На основи члена 35. и 36. пасус 2. Покраїнскей скупштинскей 
одлуки о Покраїнскей влади («Службени новини АПВ», число 
37/14), Покраїнска влада, на схадзки хтора отримана 3. фебруара 
2021. року, п р и н є с л а

ОДЛУКУ
O ДОПОЛНЄНЮ ОДЛУКИ О КНЇЖКИ ҐРАФИЧНИХ 

СТАНДАРДОХ АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ ВОЙВОДИНИ

Член 1.

У Одлуки о Кнїжки ґрафичних стандардох Автономней По-
країни Войводини («Службени новини АП Войводини», число 
18/18) у Кнїжки ґрафичних стандардох, хтора состойна часц тей 
одлуки, после Роботного меморандуму двоязичней верзиї ше до-
дава Роботни меморандум при окончованю зверених роботох и 
його ґрафични приказ дати у прилогу Одлуки.

Член 2.

Тота одлука ступа на моц осми дзень по обявйованю у «Служ-
бених новинох Автономней Покраїни Войводини».

ПОКРАЇНСКА ВЛАДА

127 Число: 031-209/2018-1
Нови Сад, 3. фебруара 2021. року

ПРЕДСИДАТЕЛЬ
Покраїнскей влади,

Иґор Мирович, с.р.

112.

На основи члена 16, 24. и 33. Покраїнскей скупштинскей одлуки 
о покраїнскей управи («Службени новини АП Войводини», число 
37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019 и 66/2020), 
члена 11. и 23. пасус 4. Покраїнскей скупштинскей одлуки о буджету 
АП Войводини за 2021. рок («Службени новини АПВ», число 66/2020 
и Покраїнскей скупштинскей одлуки о програми защити, ушореня 
и хаснованя польопривредней жеми на териториї Автономней По-
країни Войводини у 2021. року («Службени новини АПВ», число 
66/2020), и Правилнїка о запровадзованю конкурсох яки розписує 

покраїнски Секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсар-
ство, покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсар-
ство (у дальшим тексту: покраїнски секретар), приноши

ПРАВИЛНЇК
О ДОДЗЕЛЬОВАНЮ СРЕДСТВОХ ЗА СОФИНАНСОВАНЄ 
НАБАВКИ ОПРЕМИ И СИСТЕМОХ ЗА НАВОДНЬОВАНЄ 
И ОПРЕМИ ЗА ЗЛЄПШАНЄ ВОДНОГО, ВОЗДУШНОГО И 

ЦЕПЛОТНОГО РЕЖИМУ РОШЛЇНОХ НА ТЕРИТОРИЇ АП 
ВОЙВОДИНИ У 2021. РОКУ

Общи одредби

Члeн 1.

Зоз Правилнїком о додзельованю средствох за софинансованє 
набавки опреми и системох за наводньованє и опреми за злєпшанє 
водного, воздушного и цеплотного режиму рошлїнох на териториї 
АП Войводини у 2021. року (у дальшим тексту: (у дальшим тексту: 
Правилнїк) ше предписує наменку средствох, поступок додзельова-
ня средствох, критериюми за додзельованє средствох и други питаня 
хтори значни за Конкурс зоз защити, ушореня и хаснованя польо-
привредней жеми на териториї Автономней Покраїни Войводини у 
2021. року (у дальшим тексту: Прoграма), хтора состойна часц По-
країнскей скупштинскей одлуки о Програми защити, ушореня и хас-
нованя польопривредней жеми на териториї Автономней Покраїни 
Войводини у 2021. року. («Службени новини АПВ», число 66/2020) 
на хтори согласносц дало Министерство польопривреди, лєсарства и 
водопривреди число: 320-11-09459/2019-14 од 3.12.2020. року.

Програму зоз пасуса 1. того члена прилапела Скупштина Авто-
номней Покраїни Войводини, а покраїнски Секретарият за польо-
привреду, водопривреду и лєсарство (у дальшим тексту: Покраїн-
ски секретарият) задлужени за єй реализацию.

Висина и способ додзельованя средствох

Член 2.

За реализацию активносцох предвидзене вкупно 370.000.000,00 
динари.

Средства зоз пасусу 1. того члена ше будзе додзельовац прейґ 
Конкурсу хтори ше обяви у «Службених новинох АП Войводи-
ни» и у дньових новинох «Дневник» зоз хторим Покраїнски се-

„Службени новини АПВ“ виходза, по 
потреби, на шейсц язикох: сербским, 
мадярским, словацким, румунским, 

руским и горватским. - Рукописи ше нє 
враца – Оглашки по тарифи
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3. фебруар 2021.
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кретарият ма заключени контракт о обявйованю актох, як и на 
интернет-боку Покраїнского секретарияту (у дальшим тексту: 
Конкурс).

Конкурс отворени по 18.3.2021. року.

Документацию хтору ше подноши на Конкурс ше нє враца. 
На вимаганє подношительох прияви хтори нє витворели право 
на безповратни средства, мож врациц документацию, так же ше 
доручує єй оверени фотокопиї.

Средства за потримовку инвестицийох – по Правилнїку и по 
Конкурсу – ше додзелює безповратно.

Безповратни средства за потримовку инвестицийох по тим 
конкурсу ше утвердзує у суми до 60% прилаплївих трошкох ин-
вестициї.

За подношительох приявох: физични особи, поднїмательох и 
правни особи чийо ґаздовство реґистроване на подручу з оче-
жуюцима условиями роботи у польопривреди, физични особи 
и овласцени особи у правней особи младши як 40 роки и жени 
безповратни средства за потримовку инвестицийох по тим кон-
курсу ше утвердзує у суми до 70% вкупно прилаплївих трошкох 
инвестициї.

(у случаю же правна особа ма вецей сновательох и кед лєм 
єден снователь ма вецей як 40 роки, а други младши, безповрат-
ни средства ше утвердзує у суми до 60% прилаплївих трошкох 
инвестициї).

При обрахунку ше бере вредносц инвестициї без порциї на до-
дату вредносц (ПДВ).

Максимална сума безповратних средствох по єдней прияви 
нє може буц векша як 7.000.000,00 динари, односно 7.700.000,00 
динари за подношительох приявох: физични особи, поднїмате-
льох и правни особи, чийо ґаздовство реґистроване на подручу 
зоз очежуюцима условиями за роботу у польопривреди, жени 
ношительки реґистрованого польопривредного ґаздовства и 
снователь правней особи младши як 40 роки, безповратни сред-
ства за потримовку инвестицийох по тим конкурсу ше утверд-
зує у суми до 70% прилаплївих трошкох инвестициї (у случаю 
же правна особа ма вецей сновательох и кед же лєм єден сно-
ватель старши як 40 роки, а други младши, максимална сума 
безповратних средствох по єдней прияви нє може буц векша як 
7.000.000,00 динари).

Минимална сума безповратних средствох по єдней прияви 
виноши 21.000,00 динари, а будзе ше розпатрац лєм прияви чия 
вредносц прилаплївих трошкох инвестициї виноши 35.000,00 ди-
нари або вецей.

Подношитель прияви може поднєсц лєм єдну прияву по кон-
курсу за єдну файту продукциї.

Покраїнски секретарият прейґ овласценого сектору може на-
ложиц Польопривредней фаховей и совитодавней служби АП 
Войводини же би утвердзела фактови стан на терену – НУЛТА 
КОНТРОЛА. За НУЛТУ КОНТРОЛУ ше трима утвердзованє 
застатого фактового стану на терену. Инвестициї хтори почали 
пред нулту контролу ше нє прилапює.

При розпатраню поднєшених приявох за витворйованє безпо-
вратних средствох, будзе ше припознавац лєм инвестициї хтори 
реализовани по 1.1.2021. року.

Наменка безповратних средствох

Член 3.

Безповратни средства яки ше додзелює по тим Конкурсу на-
менєни за шлїдуюци инвестициї:

1. Сектор овоци, желєняви, виновей лози и квица:

Прилаплїви инвестициї шлїдуюци:

• Опрема и пошореня за наводньованє: пирскачки, системи 
«капка по капку», з припадаюцу опрему, капкаци пантлїки, 
системи за филтрованє, системи за фертириґацию, опре-
манє студньох, цистерни за наводньованє

Максимална сума безповратних средствох виноши найвецей 
250.000,00 динари по гектаре, а по хасновательови за наведзену 
опрему, односно 275.000,00 динари, по єдним гектаре по хаснова-
тельови на наведзену опрему, за подношительох приявох: физични 
особи, поднїмательох и правни особи, чийо ґаздовство реґистрова-
не на подручу з очежуюцима условиями роботи у польопривреди, 
жени ношительки польопривредних ґаздовствох и физичну особу 
и снователя правней особи хтори младши як 40 роки.

За капкаюци пантлїки сума безповратних средствох виноши 
найвецей 100.00,00 динари по гектаре по хасновательови за на-
ведзену опрему.

• Пумпи за наводньованє и аґреґати за порушованє пумпох 
за наводньованє

Максимална за сума безповратних средствох за єдну машину 
120.000,00 динари по гектаре, по хасновательови за наведзену 
опрему, односно 132.000,00 динари, по єдним гектаре по хас-
новательови на наведзену опрему, за подношительох приявох: 
физични особи, поднїмательох и правни особи, чийо ґаздовство 
реґистроване на подручу з очежуюцима условиями роботи у по-
льопривреди, жени ношительки польопривредних ґаздовствох и 
физичну особу и снователя правней особи хтори младши як 40 
роки.

• Субириґация

Максимална сума безповратних средствох виноши найвецей 
160.000,00 динари по гектаре, а по хасновательови за наведзену 
опрему, односно 176.000,00 динари, по єдним гектаре по хаснова-
тельови на наведзену опрему, за подношительох приявох: физични 
особи, поднїмательох и правни особи, чийо ґаздовство реґистрова-
не на подручу з очежуюцима условиями роботи у польопривреди, 
жени ношительки польопривредних ґаздовствох и физичну особу 
и снователя правней особи хтори младши як 40 роки.

• Опрема за цивоводи

Максимална сума безповратних средствох нє може буц векша 
як 30% вредносци прилаплївих трошкох инвестициї, односно 
найвецей 800,00 динари по длужним метеру, а максимално за 
2.000 m, односно найвецей 880,00 динари по длужним метеру, за 
подношительох прияви: физични особи, поднїмательох и правни 
особи, чийо ґаздовство реґистроване на подручу з очежуюцима 
условиями роботи у польопривреди, жени ношительки польо-
привредних ґаздовствох и физичну особу и снователя правней 
особи хтори младши як 40 роки.

• Материяли за закриванє културох, пре защиту од мраза – 
аґротекстили и малч фолиї; 

Максимална сума безповратних средствох виноши найвецей 
38.000,00 динари по гектаре, а по хасновательови за наведзену 
опрему, односно 41.800,00 динари, по єдним гектаре по хасновате-
льови на наведзену опрему, за подношительох приявох: физични 
особи, поднїмательох и правни особи, чийо ґаздовство реґистрова-
не на подручу з очежуюцима условиями роботи у польопривреди, 
жени ношительки польопривредних ґаздовствох и физичну особу 
и снователя правней особи хтори младши як 40 роки.

• Мобилни линиї за наводньованє з власну енерґию (Со-
ларни панел системи з провадзацу опрему за порушованє 
пумпох за наводньованє, пумпа за наводньованє, аґреґат за 
порушованє пумпох за наводньованє и тифон)
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Максимална сума безповратних средствох найвецей 
4.850.000,00 динари, односно 5.330.000,00 динари за подноши-
тельох приявох: физични особи, поднїмательох и правни особи, 
чийо ґаздовство реґистроване на подручу з очежуюцима условия-
ми роботи у польопривреди, жени ношительки польопривредних 
ґаздовствох и физичну особу и снователя правней особи хтори 
младши як 40 роки.

2. Сектор других шацох:

Прилаплїви инвестициї шлїдуюци:

• Опрема и пошореня за наводньованє: опреманє студньох, 
водово дзела, системи побочних кридлох, цистерни за на-
водньованє

Максимална сума безповратних средствох за єдну наменку 
250.000,00 динари по гектаре по хасновательови за наведзену 
опрему, односно 275.000,00 динари, по єдним гектаре по хаснова-
тельови на наведзену опрему, за подношительох приявох: физични 
особи, поднїмательох и правни особи, чийо ґаздовство реґистрова-
не на подручу з очежуюцима условиями роботи у польопривреди, 
жени ношительки польопривредних ґаздовствох и физичну особу 
и снователя правней особи хтори младши як 40 роки.

• Пумпи за наводньованє и аґреґати за порушованє пумпох 
за наводньованє

Максимална сума безповратних средствох за єдну наменку 
120.000,00 динари по гектаре по хасновательови за наведзену 
опрему, односно 132.000,00 динари, по єдним гектаре по хаснова-
тельови за наведзену опрему, за подношительох приявох: физични 
особи, поднїмательох и правни особи, чийо ґаздовство реґистрова-
не на подручу з очежуюцима условиями роботи у польопривреди, 
жени ношительки польопривредних ґаздовствох и физичну особу 
и снователя правней особи хтори младши як 40 роки.

• Субириґация

Максимална сума безповратних средствох виноши найвецей 
160.000,00 динари по гектаре, а по хасновательови за наведзену 
опрему, односно 176.000,00 динари, по єдним гектаре по хас-
новательови на наведзену опрему, за подношительох приявох: 
физични особи, поднїмательох и правни особи, чийо ґаздовство 
реґистроване на подручу з очежуюцима условиями роботи у по-
льопривреди, жени ношительки польопривредних ґаздовствох и 
физичну особу и снователя правней особи хтори младши як 40 
роки.

• Тифони, под условийом же ше наводнює минимално 5 гек-
тари по єдней машини. Хаснователь може витвориц право 
на безповратни средства за найвецей два машини у типу 
«Тифон», яки уписани до Реґистру польопривредних ґаз-
довствох

Максимална сума безповратних средствох за єден тифон 
нє може буц векша як 800.000,00 динари по машини, односно 
880.000,00 динари за подношительох приявох: физични особи, 
поднїмательох и правни особи, чийо ґаздовство реґистроване 
на подручу з очежуюцима условиями роботи у польопривреди, 
жени ношительки польопривредних ґаздовствох и физичну осо-
бу и снователя правней особи хтори младши як 40 роки.

• Опрема за цивоводи

Максимална сума безповратних средствох нє може буц векша 
як 30% вредносци прилаплївих трошкох инвестициї, односно най-
вецей 800,00 динари по длужним метеру, а максимално за 2.000 
метери, односно найвецей 880,00 динари по длужним метеру, а 
максимално за 2.000 метери, за подношительох прияви: физични 
особи, поднїмательох и правни особи, чийо ґаздовство реґистрова-
не на подручу з очежуюцима условиями роботи у польопривреди, 
жени ношительки польопривредних ґаздовствох и физичну особу 
и снователя правней особи хтори младши як 40 роки.

• Системи за наводньованє у типу «ренджер», «центер пи-
вот» и «линеар», под условийом же ше наводнює по єдней 
машини найменєй 30 гектари поверхносци, яки уписани 
до Реґистру польопривредних ґаздовствох

Максимална сума безповратних средствох нє може буц векша 
як 50% вредносци прилаплївих трошкох инвестициї, односно 
найвецей 7.000.000,00 динари, односно 7.700.000,00 динари за 
подношительох прияви: физични особи, поднїмательох и прав-
ни особи, чия инвестиция на подручу з очежуюцима условиями 
роботи у польопривреди, жени ношительки польопривредних 
ґаздовствох, и физичну особу и снователя правней особи хтори 
младши як 40 роки.

• Мобилни линиї за наводньованє з власну енерґию (Со-
ларни панел системи з провадзацу опрему за порушованє 
пумпох за наводньованє, пумпа за наводньованє, аґреґат за 
порушованє пумпох за наводньованє и тифон)

Максимална сума безповратних средствох найвецей 
4.850.000,00 динари, односно 5.330.000,00 динари за подноши-
тельох приявох: физични особи, поднїмательох и правни особи, 
чийо ґаздовство реґистроване на подручу з очежуюцима условия-
ми роботи у польопривреди, жени ношительки польопривредних 
ґаздовствох и физичну особу и снователя правней особи хтори 
младши як 40 роки.

Подношитель прияви може поднєсц лєм єдну прияву по кон-
курсу и за єдну файту продукциї.

Безповратни средства яки ше додзелює по Конкурсу нє мож 
хасновац за:

• порциї, уключуюци и порцию на додату вредносц;
• трошки увозу, царини и шпедициї;
• плаценє прейґ компензациї и цесиї;
• обток медзи повязанима особами;
• пенєжни, финансийни кари и трошки парнїчного поступку;
• трошки банкарскей провизиї;
• трошки премерйованя и ґеодетних знїманьох;
• трошки за купованє половней опреми и материялох;
• трошки за монтажу опреми;
• доприноси у натури;
• инвестициї и купену опрему пред 1.1.2021. роком.

Право участвованя на конкурсу

Член 4.

Право на стимулациї витворюю особи хтори уписани до Реґистру 
польопривредних ґаздовствох и хтори маю активни статус, и то:

1. физична особа:
– ношитель реґистрованого комерциялного фамелийного 

польопривредного ґаздовства,
– поднїматель ношитель реґистрованого комерциялного фа-

мелийного польопривредного ґаздовства.

2. правна особа:
– привредне дружтво ношитель реґистрованого комерциял-

ного польопривредного ґаздовства, 
– землєдїлска задруґа ношитель реґистрованого комерциял-

ного польопривредного ґаздовства,
– зложена задруґа ношитель реґистрованого комерциялного 

польопривредного ґаздовства.

Особи зоз пасуса 1. тей точки витворюю право на стимулациї 
за инвестициї у тих секторох:

1. Сектор овоци;
2. Сектор желєняви;
3. Сектор виновей лози;
4. Сектор квеца;
5. Сектор других шацох.
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Условия за участвованє на конкурсу

Член 5.

Условия за участвованє на конкурсу:

За физични и правни особи: 

1. Подношитель прияви муши буц уписани до Реґистру по-
льопривредни ґаздовствох и мац активни статус;

2. Подношитель прияви муши мац место биваня на терито-
риї єдинки локалней самоуправи з териториї АП Войво-
дини, односно подношителє прияви – правни особи муша 
мац шедзиско на териториї єдинки локалней самоуправи 
зоз териториї АП Войводини, з тим же и место реализациї 
инвестициї муши буц на териториї єдинки локалней само-
управи зоз териториї АП Войводини;

3. Подношитель прияви муши реґуловац обовязки по ри-
шеньох о надополнєньох за одводньованє/наводньованє 
заключно зоз 31.12.2020. роком;

4. Подношитель прияви муши реґуловац досцигнути пор-
цийни обавязки компетентного орґана єдинки локалней 
самоуправи, заключно зоз 31.12.2020. роком;

5. Подношитель прияви муши вимириц досцигнути обовяз-
ки по контрактох о аренди польопривредней жеми у дер-
жавней власносци, заключно зоз 31.12.2020. роком, у слу-
чаю же хаснує тоту жем;

6. Подношитель прияви за инвестицию за хтору подноши ви-
маганє нє шме хасновац стимулациї по даєдней другей ос-
нови (субвенциї, стимулациї, донациї) за исту наменку, од-
носно иста инвестиция нє шме буц предмет другого по-
ступку за хаснованє стимулацийох, окрем стимулацийох у 
складзе у окремним предписаньом з яким ше ушорює кре-
дитна потримовка реґистрованим польопривредним ґаз-
довством;

7. Подношитель прияви нє шме мац нєсполнєти обовязки по 
контрактох ґу Покраїнскому секретарияту за польопривре-
ду, водопривреду и лєсарство, як анї ґу Министерству по-
льопривреди, лєсарства и водопривреди, на основи скорей 
подписаних контрактох;

8. Подношитель прияви и добавяч опреми нє можу буц по-
вязани особи ‒ у смислу члена 62. Закона о привред-
них дружтвох («Службени глашнїк РС», число 36/2011, 
99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);

9. парцели на хторих ше поставя опрему – хтора предмет ин-
вестициї Конкурсу – муша буц уписани до Реґистру польо-
привредних ґаздовствох. Кед парцела дата под аренду, час 
по виходзенє аредни муши буц найменєй пейц роки;

Додатни условия за поднїмательох и правни особи:

10. Подношитель прияви – поднїматель и правна особа муша 
буц уписани до Реґистру привредних субєктох и муша мац 
активни статус;

11. Спрам подношителя прияви ‒ правней особи нє шме буц 
порушани поступок предликвидациї и/або ликвидациї;

12. Подношитель прияви ‒ правна особа муши буц класована 
до микро и малей правней особи, у складзе зоз законом з 
яким ше ушорює рахунководство;

13. Задруґи муша мац окончену задружну ревизию. Специ-
фични условия за участвованє на конкурсу

Специфични условия за участвованє на конкурсу

Член 6.

1. Сектор овоци:

Хаснователь средствох, у зависносци од файти инвестициї, 
витворює правo на софинансованє инвестициї у секторе овоци 
кед у Реґистре польопривредних ґаздовствох ма уписану овоц у 
складзе зоз шифровнїком рошлїнскей продукциї и кед предмет 
инвестициї у вязи зоз продукцию тей овоци. Особа зоз пасуса 1. 
того члена витворює правo на софинансованє инвестициї у секто-

ре овоци за инвестициї до набавки опреми кед у Реґистре польо-
привредних ґаздовствох ма уписане до 1,99 га ягодастей овоци и/
або до 4,99 га другей овоци.

2.  Сектор желєняви:

Хаснователь средствох, у зависносци од файти инвестициї, 
витворює правo на софинансованє инвестициї у секторе желє-
няви кед у Реґистре польопривредних ґаздовствох ма уписану 
желєняву у складзе зоз шифровнїком рошлїнскей продукциї и кед 
предмет инвестициї у вази зоз продукцию тей желєняви.

Особа зоз пасуса 1. того члена витворює правo на софинан-
сованє инвестициї у секторе желєняви за инвестициї до набав-
ки опреми и системи за наводньованє желєняви кед у Реґистре 
польопривредних ґаздовствох ма уписане до 0,49 га желєняви у 
защиценим просторе и/або до 2,99 га желєняви у полю.

3. Сектор виновей лози:

Хаснователь средствох, у зависносци од файти инвестициї, 
витворює правo на софинансованє инвестициї у секторе виновей 
лози кед у Реґистре польопривредних ґаздовствох ма уписану ви-
нову лозу у складзе зоз шифровнїком рошлїнскей продукциї и кед 
предмет инвестициї у вязи зоз продукцию виновей лози.

Особа зоз пасуса 1. того члена витворює правo на софинансо-
ванє инвестициї у секторе виновей лози за инвестициї до набавки 
опреми и системох за наводньованє виновей лози кед у Реґистре 
польопривредних ґаздовствох ма уписане 49,99 гa виновей лози.

Подношителє приявох витворюю право на субвенциї на по-
верхносцох до 10,00 гa виновей лози.

4. Сектор квеца:

За Сектор квеца нєт специфични условия за участвованє на 
конкурсу.

5. Сектор других шацох:

Хаснователь средствох, у зависносци од файти инвестициї, 
витворює правo на софинансованє инвестициї у секторе других 
шацох кед у Реґистре польопривредних ґаздовствох ма уписани 
други шаца у складзе зоз шифровнїком рошлїнскей продукциї и 
кед предмет инвестициї у вязи зоз продукцию других шацох.

Особа зоз пасуса 1. того члена витворює правo на софинан-
сованє инвестициї у секторе других шацох за инвестициї до 
набавки опреми и системох за наводньованє других шацох кед 
у Реґистре польопривредних ґаздовствох ма уписане до 99,99 гa 
других шацох.

Подношителє приявох витворюю право на субвенциї на по-
верхносцох до 10,00 гa других шацох.

Потребна документация

Член 7.

Документация яку ше подноши на Конкурс:

За физични и правни особи:

1. читко виполнєни формулар прияви;
2. фотокопию особней леґитимациї або одчитану чипова-

ну особну леґитимацию ношителя реґистрованого польо-
привредного ґаздовства або овласценей особи у правней 
особи;

3. ориґинални вивод з Реґистру польопривредних ґаздов-
ствох хтори видава Управа за трезор (податки о польо-
привредним ґаздовстве, перши бок виводу як и други боки 
виводу з податками о поверхносцох, нє старши як 30 днї);
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4. доказ o реґулованим надополнєню за одводньованє/на-
водньованє (потвердзенє яке видава ЯВП «Води Войводи-
ни») заключно зоз 31.12.2020. роком за подношителя при-
яви;

5. доказ о вимирених досцигнутих порцийних обовязкох 
заключно зоз 31.12.2020. роком за подношителя прияви 
(хторе видал овласцени орґан єдинки локалней самоупра-
ви места биваня, односно шедзиска подношителя прияви, 
як и компетентного орґана локалней самоуправи у хторей 
ше находзи предметна инвестиция, кед же ше предметна 
инвестиция находзи на териториї другей локалней самоу-
прави, на териториї АПВ);

6. доказ о вимирених досцигнутих обовязкох за аренду по-
льопривредней жеми у державней власносци (потвердзенє 
компетентного орґана, або фотокопию контракту з Мини-
стерством польопривреди, лєсарства и водопривреди и до-
каз о оконченим уплацованю);

7. за инвестициї хтори векши як 150.000,00 динари, мож под-
нєсц предрахунок зоз спецификацию опреми, а конєчни 
ориґинални рахунок муши буц идентични зоз предрахун-
ком по суми, спецификациї и добавячови опреми;

8. за инвестициї до 150.000,00 динари ориґинални рахунок за 
набавку предметней инвестициї зоз спецификацию опре-
ми хтора облапя основни характеристики конструкциї и 
опреми (податки дати у формуларе прияви муша буц исти 
як и на рахунку);

9. одпосилни лїсток за набавку предметней инвестициї вида-
ти по 1.1.2021. року;

10. доказ о оконченим плаценю предметней инвестициї и то 
вивод цо оверела банка, а кед физична особа плацела з го-
товим пенєжом або з карточку, мож доручиц лєм фискал-
ни вирезок (фискални рахунки з назначеньом «чек» ше нє 
будзе розпатрац);

11. фотокопию контракту о кредиту, кед же ше предметну ин-
вестицию набавело прейґ кредиту;

12. фотокопию ґарантного лїстку за опрему за хтору тото 
предвидзене з важацима предписанями;

13. єдинствени царински документ (кед подношитель прияви 
директни увожнїк) нє старши як 1.1.2021. року;

14. фотокопию дипломи о здобутим штреднїм и високим об-
разованю зоз обласци польопривреди;

15. кед же є член задруґи доручиц потвердзенє о членству;
16. кед же подношитель прияви сертификовани потребне до-

ручиц копию сертификатох за орґанску продукцию або 
сертификат о защиценим ґеоґрафским походзеню;

17. кед подношитель прияви ма вважаце потвердзенє о окон-
ченей контроли плодносци жеми хтора предмет инвести-
циї, исте доручиц.

Додатна обовязна документация за поднїмательох и правни 
особи:

18. вивод з Аґенциї за привредни реґистри, з порцийним иден-
тификацийним числом;

19. потвердзенє Аґенциї за привредни реґистри о тим же над 
правну особу нє порушани поступок предликвидациї и/
або ликвидациї;

20. потвердзенє Аґенциї за привредни реґистри о тим же прав-
на особа класована до микро або малей правней особи, у 
складзе зоз Законом о рахунководстве («Службени глаш-
нїк РС», число 73/2019);

21. за задруґи потвердзенє овласценого Ревизийного союзу же 
задруґа дїлує у складзе зоз Законом о задруґох, ґу чому ше 
потвердзенє видава на основи конєчного звиту о оконче-
ней задружней ревизиї, нє старше як два роки, у складзе 
зоз Законом о задруґох.

Подношитель прияви ше ма вияшнїц на формуларе хтори часц 
прияви, о тим чи наведзену документацию под точками 3, 4, 5. 
обезпечи сам, чи Покраїнски секретарият по службеней длуж-
носци од компетентних орґанох обезпечи податки о фактох о 
яких ше водзи службену евиденцию, у складзе зоз законом з яким 
ше ушорює общи управни поступок.

Кед же ше опрему набавя з иножемства, подношитель прияви 
ма обовязку доручиц документи преложени на сербски язик хто-
ри преложел овласцени судски толмач. Кед рахунок/предрахунок 
виказани у иножемней валути, нєобходне до формулара прияви 
уписац вредносц опреми у динарскей проциввредносци яка об-
рахована по штреднїм курсу НБС, на дзень видаваня рахунку/
предрахунку.

Комисия затримує право, попри наведзених, питац и други до-
кументи. 

Поступанє з нєподполнима приявами

Член 8.

За подношительох нєподполних приявох, Покраїнски секре-
тарият по службеней длужносци од компетентних орґанох обе-
зпечує податки о фактох о яких ше водзи службену евиденцию у 
складзе зоз законом з яким ше ушорює общи управни поступок, а 
за другу документацию ше их повола дополнїц ю у чаше осем (8) 
дньох по доставаню поволанки.

У случаю же подношителє нєподполних приявох, у чаше з 
предходного пасуса нє дополня документацию, прияву ше одру-
ци як нєподполну.

Прияви хтори дополнєни ше будзе розпатрац аж по доручо-
ваню документациї яка вимагана з поволанку зоз пасуса 1. того 
члена.

Комисия одруци:

• нєблагочасни прияви,
• нєдошлєбодзени прияви,
• прияви хтори поднєсли нєовласцени особи.

Одлучованє о додзельованю безповратних средствох

Член 9.

Комисия за розпатранє приявох (у дальшим тексту: Комисия), 
хтору меновал покраїнски секретар, розпатра поднєшени прия-
ви и приноши записнїк з предкладаньом Одлуки о додзельованю 
средствох. 

Комисия утвердзує лїстину подношитеьох приявох хтори ви-
полнюю условия на основи дорученей документациї, у складзе 
зоз критериюмами яки дефиновани у Конкурсу и Правилнїку и 
формує лїстину бодованя на основи хторей ше додзелює безпо-
вратни средства, по утрошок средствох яки опредзелєни з Кон-
курсом. 

Источасно зоз записнїком Комисия приноши и предкладанє 
Одлуки о додзельованю средствох.

Зоз предкладаньом Одлуки о додзельованю средствох ше ут-
вердзує поєдинєчни суми средствох по подношительови прияви 
хторому одобрени средства и способ бодованя, а подношительом 
приявох хторим средства нє одобрени ше наводзи причини одби-
ваня/одруцованя.

Одлуку о додзельованю средствох приноши покраїнски секре-
тар на основи предкладаня Комисиї. 

Одлуку ше обяви на урядовим интернет-боку Покраїнского се-
кретарияту: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Покраїнски секретарият затримує право од подношителя при-
яви питац додатну документацию, як и од польопривредней ин-
спекциї Министерства польопривреди, лєсарства и водопривреди 
вимагац контролу реализациї предмета контракту, насампредз у 
случаю рахункох и предрахункох хтори видали добавяче опреми 
хтори нє у системи ПДВ и рахункох хтори значно над тарґовищну 
вредносцу.
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Критериюми за додзельованє безповратних средствох

Член 10.

Комисия дава предкладанє за додзельованє безповратних средствох на основи поднєшеней документациї и критериюмох:

Тип критериюмох Одвит Боди

Роки подношителя вимаганя
Менєй як 40 роки 10

Вецей як 40 роки 0

Место биваня подношителя вимаганя

други населєни места 20

шедзиско општини 10

город 0

Подношитель вимаганя жена
гей 10

нє 0

Роботна активносц

занїма ше лєм з польопривреду 20

занїма ше з польопривреду вецей як 50% 10

занїма ше з польопривреду менєй як 50% 0

Важаце потвердзенє о оконченей контроли полодносци жеми
гей 5

нє 0

Власносц пошеду – жем и обєкти хтори ше хаснує

власнїцтво 20

закуп 10

уступене на хаснованє без надополнєня 0

Датум першей реґистрациї РПҐ
менєй як 3 роки 0

вецей як 3 роки 5

Польопривредне ґаздовство ше находзи на подручу зоз очежанима 
условиями роботи

гей 10

нє 0

Членство у задруґи
гей 10

нє 0

Образованє
Диплома Польопривредного факултету 20

Диплома штредней польопривредней школи 10

Потерашнє хаснованє средствох Покраїнского секретарияту за 
польопривреду, водопривреду и лєсарство

перши раз 10

други раз 5

три або вецей раз 0

Хаснователь сертификовани за орґанску продукцию и/або продукує 
сировину або готови продукт зоз ґеоґрафским походзеньом

гей 10

нє 0

Оцени отримуюцосци инвестициї

висока 30

штредня 20

нїзка 10

Одступел од инвестициї по подписованю контракту у предходних 
3 рокох

гей -5

нє 0

У складзе з критериюмами яки дефиновани з Правилнїком ше формує бодовну лїстину на основи хторей ше додзелює безповратни 
средства. Прияви на Конкурс хтори витворя менєй як 40% вкупного числа бодох Комисия далєй нє будзе розпатрац.

Поступанє з приявами хтори одбити/одруцени або су у 
подполносци нє прилапени

Член 11.

На основи одлуки хтору принєсол Покраїнски секретар, Коми-
сия составя, а покраїнски секретар приноши ришенє з обгрунто-
ваньом и поуку о правним средстве за подношительох приявох 
хторим прияви одбити/одруцени, або су нє у подполносци при-
лапени. 

Право жалби

Член 12.

Право жалби ма и кажди нєзадовольни подношитель прияви 
на основи одлуки хтора обявена на урядовим интернет-боку По-
країнского секретарияту.
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Жалбу ше уклада покраїнскому секретарови у чаше 15 дньох 
по доручованю поєдинєчного ришеня, односно найпознєйше у 
чаше 30 дньох по обявйованю Одлуки одлуки на урядовим ин-
тернет-боку Покраїнского секретарияту за особи за хтори особне 
доручованє нє було успишне. 

Покраїнски секретар може одруциц жалбу як нєблагочасну, нє-
дошлєбодзену, як жалбу хтору поднєсла нєовласцена особа, при-
лапиц ю у подполносци або часточнє, або ю одбиц як нєосновану.

О жалби ше одлучує з Ришеньом.

Конєчна одлука

Член 13.

Конєчну одлуку приноши покраїнски секретар, на основи 
принєшених ришеньох по основи евентуалних жалбох, а хтору 
ше обяви на урядовим интернет-боку Покраїнского секретарияту.

Контракт о додзельованю безповратних средствох

Член 14.

По приношеню одлуки о додзельованю безповратних сред-
ствох, покраїнски секретар у мено Покраїнского секретарияту 
заключи контракт о додзельованю средствох зоз хасновательом, 
з яким ше реґулує права и обовязки контрактових бокох.

Хаснователь средствох ма обовязку – при подписованю кон-
тракту зоз Покраїнским секретариятом о хаснованю средствох – 
доручиц векслу з векслову вияву, а за правну особу – реґистрова-
ну векслу з векслову вияву, як средство обезпеченя же ше опрему 
нє одцудзи пейц (5) роки, окрем за опрему чий вик експлоатациї 
менєй як єден рок.

Виплацованє безповратних средствох

Член 15.

Безповратни средства ше виплацує по реализациї инвестициї, 
односно по тим як хаснователь безповратних средствох окончи 
монтажу опреми и доручи Покраїнскому секретарияту тоту до-
кументацию:

• вимаганє за виплацованє зоз звитом о наменковим троше-
ню средствох

• ориґинални рахунок за набавку предметней инвестициї 
видати по 1.1.2021. року. Спецификация опреми муши об-
лапяц основни характеристики машинох и опреми (подат-
ки дати у формуларе прияви муша буц исти як на рахунку);

• одпосилни лїсток за набавку предметней инвестициї ви-
дати по 1.1.2021. року за хтори, у складзе з окремнима 
преписанями, утвердзена обовязка видаваня одпосилного 
лїстка;

• доказ о оконченим плаценю предметней инвестициї и то 
вивод цо оверела банка, а кед физична особа плацела з го-
товим пенєжом або з карточку, мож доручиц лєм фискал-
ни вирезок (фискални рахунки з назначеньом «чек» ше нє 
будзе розпатрац);

• фотокопию контракту о кредиту, кед же ше предметну ин-
вестицию набавело прейґ кредиту;

• фотокопию ґарантного лїстку за опрему за хтору тото 
предвидзене з важацима предписанями;

• єдинствени царински документ (кед подношитель прияви 
директни увожнїк), нє старши як 1.1.2021. року;

• ориґинални вивод з Реґистру польопривредних ґаздов-
ствох хтори видава Управа за трезор (податки о польо-
привредним ґаздовстве, перши бок Виводу як и други боки 
виводу з податками о поверхносцох, нє старши як 30 днї). 

Покраїнски секретарият затримує право од подношителя при-
яви питац додатну документацию. Тиж, Покраїнски секретарият 
може од польопривредней инспекциї Министерства польопривре-

ди, лєсарства и водопривреди питац же би ше окончело контролу 
реализациї предмету контракту, а окреме у случаю рахункох и 
предрахункох хтори видали добавяче опреми хтори нє у системи 
ПДВ и рахункох хтори значно над тарґовищну вредносцу;

У моменту виплацованя средствох рахунок поднїмателя и 
правней особи нє шме буц у блокади;

Поступок приношеня одлуки, критериюми и други питаня вя-
зани за конкурс, предписани з Правилнїком;

Плаценє ше муши окончиц на чечуци рахунок добавяча або го-
товински, а плаценє прейґ компензациї и цесиї ше нє будзе при-
познавац;

Покраїнски Секретарият прейґ компетентного сектору може роз-
казац Польопривредней фаховей и совитодавней служби АП Войво-
дини же би окончело фактови стан (закончуюцу контролу) на тере-
ну, з доручованьом звиту и записнїка Покраїнскому Секретарияту.

Безповратни средства ше будзе виплацовац у складзе з 
прилївом средствох до буджету АП Войводини.

Обовязки хасновательох средствох

Член 16.

Хаснователь безповратних средствох по конкурсу длужен:

1. рухому ствар, односно нєрухомосц хтора предмет инве-
стициї за хтору витворел стимулациї, хасновац у складзе з 
предвидзену наменку;

2. рухому ствар, односно нєрухомосц хтора предмет инве-
стициї за хтору витворел стимулациї, нє одцудзиц и/або нє 
давац ю другей особи на хаснованє найменєй пейц роки по 
виплацованю стимулациї;

3. шицку документацию у вязи з инвестицию чувац най-
менєй пейц роки по виплацованю стимулациї.

Обовязки хасновательох средствох ше реґулує з контрактом 
и Правилнїком о запровадзованю конкурсох хтори розсписує по-
країнски Секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство.

Провадзенє вивершeня контракту

Член 17.

Административну контролу, односно виполнєносц обовязкох 
з контракту провадзи и контролує ресорни сектор Покраїнского 
секретарияту.

Стан на терену ше преверює пейц (5) роки по преношеню сред-
ствох, окрем за опрему чий вик експлоатациї кратши як єден 
рок, а провадзи го овласцени сектор Покраїнского секретарияту, 
прейґ звитох и записнїкох Польопривредней фаховей и совито-
давней служби АП Войводини з терену.

Закончуюци одредби

Член 18.

Правилнїк ступа на моц по обявйованю у «Службених новинох 
Автономней Покраїни Войводини».

У Новим Садзе, дня, 1.2.2021. року
ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАР,

Чедомир Божич, с.р.

113.

На основи члена 16, 24. и 33. Покраїнскей скупштинскей 
одлуки о покраїнскей управи («Службени новини АПВ», число 
37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019 и 66/2020), 
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члена 11. и 23. пасус 4. Покраїнскей скупштинскей одлуки о 
буджету АП Войводини за 2021. рок («Службени новини АПВ», 
число 66/2020), Покраїнскей скупштинскей одлуки о програми 
защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми на терито-
риї АП Войводини у 2021. року («Службени новини АПВ», число 
66/2020), и Правилнїком о запровадзованю конкурсох яки розпи-
сує покраїнски Секретарият за польопривреду, водопривреду и 
лєсарство, покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду 
и лєсарство (у дальшим тексту: покраїнски секретар), приноши

ПРАВИЛНЇК
О ДОДЗЕЛЬОВАНЮ СРЕДСТВОХ ЗА СОФИНАНСОВАНЄ 
ИНВЕСТИЦИЙОХ ДО НАБАВКИ ОПРЕМИ ЗА ЗАЩИТУ 

ОД ХВИЛЬОВИХ НЄПОГОДОХ И ЕЛЕМЕНТОХ ЯКИ 
ПОТРЕБНИ ЗА ДЗВИГАНЄ ПРОДУКЦИЙНИХ ЗАСАДОХ 

ОВОЦИ, ВИНОВЕЙ ЛОЗИ И ХМЕЛЮ У 2021. РОКУ

Общи одредби

Члeн 1.

Зоз Правилнїком о додзельованю средствох за софинансованє 
инвестицийох до набавки опреми за защиту од хвильових нєпо-
годох и елементох яки потребни за дзвиганє продукцийних заса-
дох овоци, виновей лози и хмелю у 2021. року (у дальшим тексту: 
Правилнїк) ше предписує наменку средствох, поступок додзельо-
ваня средствох, критериюми за додзельованє средствох и други 
питаня хтори значни за реализацию точки II, податки 3.1. зоз 
Програми защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми 
на териториї Автономней Покраїни Войводини у 2021. року (у 
дальшим тексту: Прoграма), хтора часц Покраїнскей скупштин-
скей одлуки о Програми защити, ушореня и хаснованя польо-
привредней жеми на териториї Автономней Покраїни Войводини 
у 2021. року. («Службени новини АПВ», число 66/20).

Програму зоз пасуса 1. того члена прилапела Скупштина АП 
Войводини, а Покраїнски секретарият за польопривреду, водо-
привреду и лєсарство (у дальшим тексту: Покраїнски секретари-
ят) задлужени за єй реализацию.

Висина и способ додзельованя средствох

Член 2.

За реализацию активносцох предвидзени вкупно 85.000.000,00 
динари. 

Средства зоз пасуса 1. того члена ше будзе додзельовац прейґ 
конкурса хтори ше обяви у «Службених новинох АП Войводи-
ни» и у дньових новинох «Дневник» зоз хторим Покраїнски се-
кретарият ма заключени контракт о обявйованю актох, як и на 
интернет-боку Покраїнского секретарияту (у дальшим тексту: 
Конкурс).

Конкурс отворени по 13.3.2021. року. 

Документацию поднєшену на конкурс ше нє враца. На вима-
ганє подношительох прияви, хтори нє витворели право на безпо-
вратни средства, мож врациц документацию, так же ше доручи 
оверени фотокопиї.

Средства за потримовку инвестицийох (по Правилнїку и по 
Конкурсу) ше додзелює безповратно. 

Безповратни средства за софинансованє инвестицийох до на-
бавки опреми за защиту од хвильових нєпогодох и елементох цо 
потребни за дзвиганє продукцийних засадох овоци, виновей лози 
и хмелю у 2021. року по Конкурсу ше утвердзує у суми по 60% 
прилаплївих трошкох инвестициї.

За подношительох приявох: физични особи, поднїмательох 
и правни особи, чийо ґаздовство реґистроване на подручу зоз 
очежуюцима условиями за роботу у польопривреди, жени но-
шительки реґистрованого польопривредного ґаздовства и снова-

тель правней особи младши як 40 роки, безповратни средства за 
потримовку инвестицийох ше утвердзує у суми по 70% прила-
плївих трошкох инвестициї (у случаю же правна особа ма вецей 
сновательох и кед же лєм єден снователь старши як 40 роки, а 
други младши, безповратни средства ше утвердзує у суми по 60% 
прилаплївих трошкох инвестициї).

При обрахунку ше бере вредносц инвестициї без порциї на до-
дату вредносц (ПДВ). 

Максимална сума безповратних средствох по єдней прияви нє 
може буц векша як 7.300.000,00 динари. Минимална сума безпо-
вратних средствох по єдней прияви виноши 155.000,00 динари, 
односно будзе ше розпатрац прияви чия вредносц инвестициї 
иста або векша як 259.000,00 динари без ПДВ.

Покраїнски секретарият прейґ компетентного сектору може 
розказац Польопривредней фаховей и совитодавней служби АП 
Войводини же би утвердзела фактови стан на терену – НУЛТА 
КОНТРОЛА. За НУЛТУ КОНТРОЛУ ше трима утвердзованє за-
статого стану на терену. Инвестициї хтори почати пред нулту 
контролу ше нє прилапи. 

При розпатраню приявох цо поднєшени за витворйованє безпо-
вратних средствох, будзе ше припознавац лєм инвестициї реализо-
вани по 1.1.2021. року, як и прияви за хтори поднєшене вимаганє за 
нулту контролу починаюци од информациї 14.10.2020. року.

Наменки безповратних средствох

Член 3.

Безповратни средства хтори ше додзелює по конкурсу наменє-
ни за: 

1. Набавку елементох системи за процивкаменцову защи-
ту (ЛЄМ МРЕЖА). Максимална сума безповратних сред-
ствох по єдним гектаре найвецей 400.000,00 динари. 

У случаю же подношитель прияви физична особа, поднїматель 
и правна особа, чийо ґаздовство реґистроване на подручу з оче-
жуюцима условиями роботи у польопривреди, жена ношителька 
реґистрованого польопривредного ґаздовства и физична особа и 
снователь правней особи хтори младши як 40 роки – максимална 
сума потримовки 440.000,00 динари по гектаре.

1.1. Набавка слупох и елементох цо потребни за дзвиганє систе-
ми за процивкаменцову защиту

Максимална сума безповратних средствох по єдним гектаре 
найвецей 400.000,00 динари.

У случаю же подношитель прияви физична особа, поднїматель 
и правна особа, чийо ґаздовство реґистроване на подручу з оче-
жуюцима условиями роботи у польопривреди, жена ношителька 
реґистрованого польопривредного ґаздовства и физична особа и 
снователь правней особи хтори младши як 40 роки – максимална 
сума потримовки 440.000,00 динари по гектаре.

2. Набавка слупох за дзвиганє засади хмелю 

Максимална сума безповратних средствох по єдним гектаре 
найвецей 300.000,00 динари.

У случаю же подношитель прияви физична особа, поднїматель 
и правна особа, чийо ґаздовство реґистроване на подручу з оче-
жуюцима условиями роботи у польопривреди, жена ношителька 
реґистрованого польопривредного ґаздовства и физична особа и 
снователь правней особи хтори младши як 40 роки – максимална 
сума потримовки 330.000,00 динари по гектаре.

3. Набавка слупох за дзвиганє винїци

Максимална сума безповратних средствох за набавку слупох 
за дзвиганє винїци по єдним гектаре найвецей 155.000,00 динари.
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У случаю же подношитель прияви физична особа, поднїматель 
и правна особа, чийо ґаздовство реґистроване на подручу з оче-
жуюцима условиями роботи у польопривреди, жена ношителька 
реґистрованого польопривредного ґаздовства и физична особа и 
снователь правней особи хтори младши як 40 роки – максимална 
сума потримовки 180.000,00 динари по гектаре. 

4. Набавка слупох и дроту за оградзованє парцелох 

Максимална сума безповратних средствох за набавку слупох 
и дроту за ограду по єдним гектаре найвецей 163.000,00 динари.

У случаю же подношитель прияви физична особа, поднїматель 
и правна особа, чийо ґаздовство реґистроване на подручу з оче-
жуюцима условиями роботи у польопривреди, жена ношителька 
реґистрованого польопривредного ґаздовства и физична особа и 
снователь правней особи хтори младши як 40 роки – максимална 
сума потримовки 180.000,00 динари по гектаре. 

5. Набавка системи процив змарзованя «anti-frost» 

Максимална сума безповратних средствох за набавку анти 
фрост системи по єдним гектаре найвецей 370.000,00 динари.

У случаю же подношитель прияви физична особа, поднїматель 
и правна особа, чийо ґаздовство реґистроване на подручу з оче-
жуюцима условиями роботи у польопривреди, жена ношителька 
реґистрованого польопривредного ґаздовства и физична особа и 
снователь правней особи хтори младши як 40 роки – максимална 
сума потримовки 407.000,00 динари по гектаре.

Подношитель прияви може поднєсц лєм єдну прияву по Кон-
курсу, алє за вецей наменки у рамикох єдней точки, як и по вецей 
точкох по наведзену максималну суму.

Средства хтори ше додзелює нє мож хасновац за:

• порциї, учишлююци и порцию на додату вредносц;
• царински, увозни и други файти административних так-

сох, як и за надополнєня за потребни согласносци од дер-
жавних институцийох и явних подприємствох;

• трошки банкарскей провизиї, трошки ґаранциї и подобни 
надополнєня;

• купованє половней опреми и материялох;
• власну роботу и материял подношителя вимаганя;
• трошки превоженя, монтажи и други оперативни трошки;
• доприноси у натури (власна робота и материял);
• набавку предметней инвестициї, лизинґ, цесию, компен-

зацию, асиґнацию або други способи на яки ше вимирює 
обовязку прейґ вимирйованя длуствох;

• обток медзи повязанима особами;
• инвестициї реализовани пред 1.1.2021. роком.

Право участвованя на конкурсу

Член 4.

Право на стимулациї витворюю особи хтори уписани до 
Реґистру польопривредних ґаздовствох и хтори маю активни ста-
тус, и то:

1. физична особа:
– ношитель реґистрованого комерциялного фамелийного 

польопривредного ґаздовства,
– поднїматель ношитель реґистрованого комерциялного фа-

мелийного польопривредного ґаздовства. 

2. правна особа:
– привредне дружтво ношитель реґистрованого комерциял-

ного польопривредного ґаздовства;
– землєдїлска задруґа ношитель реґистрованого комерциял-

ного польопривредного ґаздовства;
– зложена задруґа ношитель реґистрованого комерциялного 

польопривредного ґаздовства.

Условия за участвованє на конкурсу

Член 5.

За физични и правни особи:

1. Подношитель прияви муши буц уписани до Реґистру по-
льопривредних ґаздовствох и мац активни статус;

2. Подношитель прияви муши мац место биваня на терито-
риї єдинки локалней самоуправи зоз териториї АП Войво-
дини, односно подношителє прияви ‒ правни особи муша 
мац шедзиско на териториї єдинки локалней самоуправи 
зоз териториї АП Войводини, з тим же и место реализациї 
инвестициї муши буц на териториї єдинки локалней само-
управи зоз териториї АП Войводини;

3. подношитель прияви муши реґуловац обовязки по ри-
шеньох о надополнєньох за одводньованє/наводньованє 
заключно зоз 31.12.2020. роком;

4. Подношитель прияви муши реґуловац досцигли порций-
ни обавязки компетентного орґана єдинки локалней само-
управи, заключно зоз 31.12.2020. роком; 

5. Подношитель прияви муши вимириц досцигли обовязки 
по контрактох о аренди польопривредней жеми у держав-
ней власносци, заключно зоз 31.12.2020. року, кед же є хас-
нователь истей;

6. Подношитель прияви за инвестицию за хтору подноши ви-
маганє нє шме хасновац стимулациї по даякей другей ос-
нови (субвенциї, стимулациї, донациї) за исту наменку, од-
носно иста инвестиция нє шме буц предмет другого по-
ступку за хаснованє стимулацийох, окрем стимулацийох у 
складзе з окремним предписаньом з яким ше ушорює кре-
дитну потримовку реґистрованим польопривредним ґаз-
довством;

7. Подношитель прияви нє шме мац нєсполнєти обовязки по 
контрактох ґу Покраїнскому секретарияту за польопривре-
ду, водопривреду и лєсарство, як анї ґу Министерству по-
льопривреди, лєсарства и водопривреди, на основи скорей 
подписаних контрактох;

8. Подношитель прияви и добавяч опреми нє можу буц по-
вязани особи ‒ у смислу члена 62. Закона о привредних 
дружтвох («Службени глашнїк РС», число 36/11 и 99/11 и 
83/14, 5/15, 44/2018,95/2018 и 91/2019);

9. Парцели на хторих ше поставя опрему, хтора предмет ин-
вестициї Конкурсу, муша буц уписани до Реґистру польо-
привредних ґаздовствох. Кед парцела дата под аренду, час 
по виходзенє аредни муши буц найменєй шейсц роки.

5.1. Додатни условия за поднїмательох и правни особи:

10. Подношитель прияви – поднїматель и правна особа муша 
буц уписани до Реґистру привредних субєктох и муша мац 
активни статус;

11. Спрам подношителя прияви ‒ правней особи нє шме буц 
порушани поступок предликвидациї и/або ликвидациї;

12. Подношитель прияви ‒ правна особа муши буц класована 
до микро и малей правней особи, у складзе зоз законом з 
яким ше ушорює рахунководство;

13. Задруґи муша мац окончену задружну ревизию.

Специфични условия за участвованє на конкурсу

Член 6.

• Подношитель прияви, у зависносци од файти инвести-
циї витворює правo на софинансованє инвестициї кед у 
Реґистру ма уписану овоц у складзе зоз шифровнїком ро-
шлїнскей продукциї и кед предмет инвестициї вязани за 
продукцию тей овоци. 

• Особа зоз пасуса 1. того члена витворює правo на софи-
нансованє инвестициї кед у Реґистру ма уписане до 1,99 
га ягодастей овоци и/або до 4,99 га другей овоци.

• Подношителє приявох (вецей) чийо парцели ше операю 
єдна на другу, а маю контракто здружованю, можу поднєсц 
прияву так же ше шицки парцели оградзую з вонкашнього 
бока парцели без дзелєня з ограду медзи нїма.
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• Подношителє приявох (вецей), кед парцела нпр. 20 га) по-
требне же би кажде з нїх у РПҐ мал уписану свою идеалну 
часц (кажди 4,99 га або менєй).

• Подношителє приявох хтори подноша вимаганя за 
витворйованє права на субвенциї за слупи за дзвиганє за-
садох хмеля и виновей лози витворюю право на субвенциї 
на поверхносцох до 10 гектари. 

Потребна документация

Член 7.

Документация яку ше подноши на Конкурс:

За физични и правни особи:

1. читко виполнєни формулар прияви;
2. фотокопию особней леґитимациї або одчитану чипова-

ну особну леґитимацию ношителя реґистрованого польо-
привредного ґаздовства або овласценей особи у правней 
особи;

3. ориґинални вивод з Реґистру польопривредних ґаздов-
ствох хтори видава Управа за трезор (податки о польо-
привредним ґаздовстве, перши бок виводу як и други боки 
виводу з податками о поверхносцох, нє старши як 30 днї);

4. доказ o реґулованим надополнєню за одводньованє/на-
водньованє (потвердзенє яке видава ЯВП «Води Войводи-
ни») заключно зоз 31.12.2020. роком за подношителя при-
яви; 

5. доказ о вимирених досцигнутих порцийних обовязкох за-
ключно зоз 31.12.2020. роком за подношителя прияви (хто-
ри видал компетентни орґан єдинки локалней самоуправи 
места биваня, односно шедзиска подношителя прияви, як 
и компетентного орґана локалней самоуправи у хторей ше 
находзи предметна инвестиция, кед же ше предметна ин-
вестиция находзи на териториї другей локалней самоупра-
ви, на териториї АПВ);

6. доказ о вимирених досцигнутих обовязкох за аренду по-
льопривредней жеми у державней власносци (потвердзенє 
компетентного орґана, або фотокопию контракту з Мини-
стерством польопривреди, лєсарства и водопривреди и до-
каз о оконченим уплацованю);

7. за инвестициї хтори векши як 150.000,00 динари, мож под-
нєсц предрахунок зоз спецификацию опреми, а конєчни 
ориґинални рахунок муши буц идентични зоз предрахун-
ком по суми, спецификациї и добавячови опреми;

8. за инвестициї до 150.000,00 динари ориґинални рахунок за 
набавку предметней инвестициї зоз спецификацию опре-
ми хтора облапя основни характеристики конструкциї и 
опреми (податки дати у формуларе прияви муша буц исти 
як и на рахунку);

9. подношителє приявох хтори поднєсли вимаганє за нулту 
контролу починаюци од 14.10.2020. року, доручую ориґи-
нални предрахунок або рахунок – нє старши як 14.10.2020. 
року.

10. одпосилни лїсток за набавку предметней инвестициї яки 
видати по 1.1.2021. року, окрем винїмка под точку 9; 

11. доказ о оконченим плаценю предметней инвестициї и то 
вивод цо оверела банка, а кед физична особа плацела з го-
товим пенєжом або з карточку, мож доручиц лєм фискал-
ни вирезок (фискални рахунки з назначеньом «чек» ше нє 
будзе розпатрац) кед є видати по 1.1.2021. року; 

12. фотокопию контракту о кредиту, кед предметна инвести-
ция набавена прейґ кредиту;

13. фотокопию ґарантного лїстку за опрему за хтору тото 
предвидзене з важацима предписанями;

14. єдинствени царински документ (кед подношитель прияви 
директни увознїк) нє старши як 1.1.2021. року; 

15. фотокопию дипломи о здобутим штреднїм и високим об-
разованю зоз обласци польопривреди;

16. кед же є член задруґи доручиц потвердзенє о членству;
17. кед же подношитель прияви сертификовани потребне до-

ручиц копию сертификатох за орґанску продукцию або 
сертификат о защиценим ґеоґрафским походзеню;

18. кед подношитель прияви ма важаце потвердзенє о оконче-
ней контроли плодносци жеми хтора предмет инвестициї, 
исте доручиц.

Додатна обовязна документация за поднїмательох и правни 
особи:

19. вивод з Аґенциї за привредни реґистри, з порцийним иден-
тификацийним числом;

20. потвердзенє Аґенциї за привредни реґистри о тим же над 
правну особу нє порушани поступок предликвидациї и/
або ликвидациї;

21. потвердзенє Аґенциї за привредни реґистри о тим же прав-
на особа класована до микро або малей правней особи, у 
складзе зоз Законом о рахунководстве («Службени глаш-
нїк РС», число 73/2019);

22. за задруґи потвердзенє овласценого Ревизийного союзу же 
задруґа дїлує у складзе зоз Законом о задруґох, ґу чому ше 
потвердзенє видава на основи конєчного звиту о оконче-
ней задружней ревизиї, нє старше як два роки, у складзе 
зоз Законом о задруґох;

Подношитель прияви ше ма вияшнїц на формуларе хтори часц 
прияви, о тим чи наведзену документацию под точками 3, 4, 5. 
обезпечи сам, чи Покраїнски секретарият по службеней длуж-
носци од компетентних орґанох обезпечи податки о фактох о 
яких ше водзи службену евиденцию, у складзе зоз законом з яким 
ше ушорює общи управни поступок.

Кед же ше опрему набавя з иножемства, подношитель прияви 
ма обовязку доручиц документи преложени на сербски язик хто-
ри преложел овласцени судски толмач. Кед рахунок/предрахунок 
виказани у иножемней валути, нєобходне до формулара прияви 
уписац вредносц опреми у динарскей проциввредносци яка об-
рахована по штреднїм курсу НБС, на дзень видаваня рахунку/
предрахунку. 

Комисия затримує право, попри наведзених, питац и други до-
кументи.

Поступок приношеня одлуки у складзе з Дїловнїком.

Поступанє з нєподполнима приявами

Член 8.

За подношительох нєподполних приявох, Покраїнски секре-
тарият по службеней длужносци од компетентних орґанох обе-
зпечує податки о фактох о яких ше водзи службену евиденцию у 
складзе зоз законом з яким ше ушорює общи управни поступок, а 
за другу документацию ше их повола дополнїц ю у чаше осем (8) 
дньох по доставаню поволанки.

У случаю же подношителє нєподполних приявох, у чаше з 
предходного пасуса нє дополня документацию, прияву ше одру-
ци як нєподполну.

Прияви хтори дополнєни ше будзе розпатрац аж по доручо-
ваню документациї яка вимагана з поволанку зоз пасуса 1. того 
члена.

Комисия одруци:

• нєблагочасни прияви,
• нєдошлєбодзени прияви, 
• прияви хтори поднєсли нєовласцени особи. 

Одлучованє о додзельованю средствох

Член 9.

Комисия розпатра поднєшени прияви и приноши записнїк з 
бодовну лїстину. 
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Комисия утвердзує лїстину подношитеьох приявох хтори ви-
полнюю условия на основи дорученей документациї, у складзе зоз 
критериюмами яки дефиновани у Конкурсу и Правилнїку и фор-
мує лїстину бодованя на основи хторей ше додзелює безповратни 
средства, по утрошок средствох яки опредзелєни з Конкурсом. 

До записнїка ше уноши: 

– вкупне число поднєшених приявох з приказом вимаганих 
средствох, 

– прилаплїви прияви з приказом бодох и сумох, 
– нєприлаплїви прияви класовани по причинох нєприла-

плївосци.

Источасно зоз записнїком Комисия приноши и предкладанє 
Одлуки о додзельованю средствох.

Зоз предкладаньом Одлуки о додзельованю средствох ше утверд-
зує поєдинєчни суми средствох по подношительови прияви хторому 
одобрени средства и способ бодованя, а подношительом приявох хто-
рим средства нє одобрени ше наводзи причини одбиваня/одруцованя.

Одлуку о додзельованю средствох приноши покраїнски секре-
тар на основи предкладаня Комисиї. 

Одлуку ше обяви на урядовим интернет-боку Покраїнского се-
кретарияту: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Критериюми за додзельованє безповратних средствох

Член 10.

Комисия дава предкладанє за додзельованє безповратних средствох на основи поднєшеней документациї и критериюмох: 

Тип критериюмох Одвит Боди

Роки подношителя вимаганя
Менєй як 40 роки 10

Вецей як 40 роки 0

Место биваня подношителя вимаганя

други населєни места 20

шедзиско општини 10

город 0

Подношитель вимаганя жена
гей 10

нє 0

Роботна активносц

занїма ше лєм з польопривреду 20

занїма ше з польопривреду вецей як 50% 10

занїма ше з польопривреду менєй як 50% 0

Важаце потвердзенє о оконченей контроли полодносци жеми
гей 5

нє 0

Власносц пошеду – жем и обєкти хтори ше хаснує

власнїцтво 20

закуп 10

уступене на хаснованє без надополнєня 0

Датум першей реґистрациї РПҐ
менєй як 3 роки 0

вецей як 3 роки 5

Польопривредне ґаздовство ше находзи на подручу зоз 
очежанима условиями роботи

гей 10

нє 0

Членство у задруґи
гей 10

нє 0

Образованє
Диплома Польопривредного факултету 20

Диплома штредней польопривредней школи 10

Потерашнє хаснованє средствох Покраїнского секретарияту за 
польопривреду, водопривреду и лєсарство

перши раз 10

други раз 5

три або вецей раз 0

Хаснователь сертификовани за орґанску продукцию и/або 
продукує сировину або готови продукт зоз ґеоґрафским 

походзеньом

гей 10

нє 0

Оцена отримуюцосци инвестициї

висока 30

штредня 20

нїзка 10

Одступел од инвестициї по подписованю контракту у 
предходних 3 рокох

гей -5

нє 0

У складзе з критериюмами яки дефиновани зоз Правилнїком ше формує бодовну лїстину на основи хторей ше додзелює безповрат-
ни средства. Прияви на Конкурс хтори витворя менєй як 40% вкупного числа бодох Комисия далєй нє будзе розпатрац.
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Поступанє з приявами хтори одбити/одруцени або су у 
подполносци нє прилапени

Член 11.

На основи одлуки хтору принєсол Покраїнски секретар, Коми-
сия составя, а покраїнски секретар приноши ришенє з обгрунто-
ваньом и поуку о правним средстве за подношительох приявох 
хторим прияви одбити/одруцени, або су нє у подполносци прила-
пени на основи предлогу одлуки.

Право жалби

Член 12.

Право жалби ма и кажди нєзадовольни подношитель прияви 
на основи одлуки хтора обявена на урядовим интернет-боку По-
країнского секретарияту.

Жалбу ше уклада покраїнскому секретарови у чаше 15 дньох 
по доручованю поєдинєчного ришеня, односно найпознєйше у 
чаше 30 дньох по обявйованю Одлуки одлуки на урядовим ин-
тернет-боку Покраїнского секретарияту за особи за хтори особне 
доручованє нє було успишне. 

Покраїнски секретар може одруциц жалбу як нєблагочасну, нє-
дошлєбодзену, як жалбу хтору поднєсла нєовласцена особа, при-
лапиц ю у подполносци або часточнє, або ю одбиц як нєосновану.

О жалби ше одлучує з Ришеньом.

Конєчна одлука

Член 13.

Конєчну одлуку приноши покраїнски секретар, на основи 
принєшених ришеньох по основи евентуалних жалбох, а хтору 
ше обяви на урядовим интернет-боку Покраїнского секретарияту.

Контракт о додзельованю средствох

Член 14.

По приношеню одлуки о додзельованю безповратних сред-
ствох, покраїнски секретар у мено Покраїнского секретарияту 
заключує контракт о додзельованю средствох зоз хасновательом, 
з яким ше реґулує права и обовязки контрактових бокох.

Хаснователь средствох ма обовязку ‒ при подписованю кон-
тракту зоз Покраїнским секретариятом о хаснованю средствох 
– доручиц векслу и векслову вияву, а за правни особи – реґистро-
вану векслу з векслову вияву, як средство обезпеченя же опрему 
нє одцудзи у чаше пейцох (5) рокох, окрем за потрошни средства.

Виплацованє безповратних средствох

Член 15.

Безповратни средства ше виплацує по реализациї инвестициї, 
односно по тим як хаснователь безповратних средствох окончи 
монтажу опреми и доручи Покраїнскому секретарияту тоту до-
кументацию: 

• вимаганє за виплацованє зоз звитом о наменковим троше-
ню средствох;

• ориґинални рахунок за набавку предметней инвестициї 
видати по 1.1.2021. року. Спецификация опреми муши об-
лапяц основни характеристики машинох и опреми (подат-
ки дати у формуларе прияви муша буц исти як на рахунку);

• одпосилни лїсток за набавку предметней инвестициї ви-
дати по 1.1.2021. року за хтори, у складзе з окремнима 
преписанями, утвердзена обовязка видаваня одпосилного 
лїстка; 

• подношителє приявох хтори поднєсли вимаганє за нулту 
контролу починаюци од 14.10.2020. року, доручую ориґи-
нални рахунок – нє старши як 14.10.2020. року.

• доказ о оконченим плаценю предметней инвестициї и то 
вивод цо оверела банка, а кед физична особа плацела з го-
товим пенєжом або з карточку, мож доручиц лєм фискал-
ни вирезок (фискални рахунки з назначеньом «чек» ше нє 
будзе розпатрац); 

• фотокопию контракту о кредиту, кед же ше предметну ин-
вестицию набавело прейґ кредиту;

• фотокопию ґарантного лїстку за опрему за хтору тото 
предвидзене з важацима предписанями;

• єдинствени царински документ (кед подношитель прияви 
директни увожнїк) нє старши як 1.1.2021. року; 

• ориґинални вивод з Реґистру польопривредних ґаздов-
ствох хтори видава Управа за трезор (податки о польо-
привредним ґаздовстве, перши бок Виводу як и други 
боки виводу з податками о поверхносцох, нє старши як 
30 днї).

Покраїнски секретарият затримує право од подношителя при-
яви питац додатну документацию. Тиж, Покраїнски секретари-
ят може од польопривредней инспекциї Министерства польо-
привреди, лєсарства и водопривреди питац же би ше окончело 
контролу реализациї предмету контракту, а окреме у случаю 
рахункох и предрахункох хтори видали добавяче опреми хтори 
нє у системи ПДВ и рахункох хтори значно над тарґовищну вред-
носцу;

У моменту виплацованя средствох рахунок поднїмателя и 
правней особи нє шме буц у блокади;

Поступок приношеня одлуки, критериюми и други питаня вя-
зани за конкурс, предписани у Правилнїку о запровадзованю кон-
курса хтори розписує Покраїнски секретарият за польопривреду, 
водопривреду и лєсарство, покраїнски секретар за польопривре-
ду, водопривреду и лєсарство;

Плаценє ше муши окончиц на чечуци рахунок добавяча або го-
товински, а плаценє прейґ компензациї и цесиї ше нє будзе при-
познавац;

Покраїнски секретарият прейґ компетентного сектору може 
розказац Польопривредней фаховей и совитодавней служби АП 
Войводини же би окончело фактови стан (закончуюцу контролу) 
на терену, з доручованьом звиту и записнїка Покраїнскому секре-
тарияту.

Безповратни средства ше будзе виплацовац у складзе з 
прилївом средствох до буджету АП Войводини.

Обовязки хасновательох безповратних средствох

Член 16.

Хаснователь безповратних средствох по Конкурсу длужен: 

1. рухому ствар, односно нєрухомосц хтора предмет инве-
стициї за хтору витворел стимулациї, хасновац у складзе з 
предвидзену наменку; 

2. рухому ствар, односно нєрухомосц хтора предмет инве-
стициї за хтору витворел стимулациї нє одцудзиц анї дац 
другей особи на хаснованє найменєй пейц роки по випла-
цованю стимулациї; 

3. шицку документацию хтора ше одноши на инвестицию 
чувац найменєй пейц роки по виплацованю стимулациї.

4. по законченю инвестициї положиц таблу на уходней капу-
ри до овоцнїка або на слуп опреми хтора софинансована.

Обовязки хасновательох средствох ше реґулує з контрактом и 
Правилнїком о запровадзованю конкурсох хтори розсписує По-
країнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсар-
ство.
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Провадзенє вивершeня контракту

Член 17.

Административну контролу, односно виполнєносц обовязкох 
з контракту провадзи и контролує ресорни сектор Покраїнского 
секретарияту.

Преверйованє стану на терену ше окончує у чаше пейцох (5) 
рокох по преношеню средствох, а запровадзує го овласцени сек-
тор Покраїнского секретарияту прейґ звитох Польопривредней 
фаховей и совитодавней служби АП Войводини. 

Закончуюци одредби

Член 18.

Правилнїк ступа на моц по обявйованю у «Службених новинох 
Автономней Покраїни Войводини».

У Новим Садзе, дня 1.2.2021. року
ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАР,

Чедомир Божич, с.р.

114.

На основи члена 16, 24. и 33. Покраїнскей скупштинскей одлу-
ки о покраїнскей управи («Службени новини АПВ», число 37/14, 
54/14 – др. одлука и 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) у вязи зоз Законом о 
стимулацийох у польопривреди и руралним розвою («Службени 
глашнїк РС», число 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и Покраїнску 
скупштинску одлуку о Програми потримовки за запровадзованє 
польопривредней политики и политики руралного розвою за те-
риторию Автономней Покраїни Войводини у 2021. року («Служ-
бени новини АПВ», число 66/20), а у складзе зоз Правилнїком о 
запровадзованю конкурса хтори розписує покраїнски секретар за 
польппривреду, водопривреду и лєсарство, покраїнски секретар 
за польопривреду, водопривреду и лєсарство, приноши 

ПРАВИЛНЇК
O ДОДЗЕЛЬОВАНЮ СРЕДСТВОХ ЗА СОФИНАНСОВАНЄ 
ИНВЕСТИЦИЙОХ ЗА ПРЕРОБОК ОВОЦИ, ЖЕЛЄНЯВИ 

(УКЛЮЧУЮЦИ И ПЕЧАРКИ), НА ТЕРИТОРИЇ АП 
ВОЙВОДИНИ У 2021. РОКУ

Общи одредби

Члeн 1.

Зоз Правилнїком додзельованю средствох за софинансованє 
инвестицийох за преробок овоци, грозна и желєняви на терито-
риї АП Войводини у 2021. року (у дальшим тексту: Правилнїк) 
ше предписує наменку безповратних средствох, хасновательох, 
обовязну документацию, поступок додзельованя безповратних 
средствох, поступанє з нєподполнима приявами, критериюми за 
додзельованє средствох, заключованє контрактох зоз хасновате-
лями безповратних средствох, обовязки хасновательох средствох 
и други питаня хтори значни за реализацию часци точки 2.5. Про-
грами мирох потримовки за запровадзованє польопривредней по-
литики и политики руралного розвою за територию Автономней 
Покраїни Войводини у 2021. року: Инвестициї за преробок и мар-
кетинґ польопривредних продуктох – Сектор овоц и желєнява 
(уключуюци и печарки) (у дальшим тексту: Програма), хтора со-
стойна часц Покраїнскей скупштинскей одлуки о програми ми-

рох потримовки за запровадзованє польопривредней политики и 
политики руралного розвою за територию АП Войводини у 2021. 
року («Службени новини АПВ», число 66/20).

Програму зоз пасуса 1. того члена прилапела Скупштина АП 
Войводини, а Покраїнски секретарият за польопривреду, водо-
привреду и лєсарство (у дальшим тексту: Секретарият) задлуже-
ни за єй реализацию.

Висина и способ додзельованя безповратних средствох

Член 2.

За реализацию активносцох предвидзени вкупно 25.000.000,00 
динари.

Средства зоз пасуса 1. того члена ше будзе додзельовац прейґ 
конкурсу хтори ше обяви у «Службених новинох АП Войводи-
ни», дньових новинох «Дневник» и на интернет-боку Покраїн-
ского секретарияту (у дальшим тексту: Конкурс).

Конкурс отворени по 1.3.2021. року.

Средства за потримовку инвестицийом – по Правилнїку и по 
Конкурсу – ше додзелює безповратно. 

Безповратни средства за потримовку инвестицийох по тим 
конкурсу ше утвердзує у суми до 50% вредносци вкупно прила-
плївих трошкох.

За подношительох приявох, поднїмательох и правни особи, 
чийо ґаздовство реґистроване на подручу з очежуюцима услови-
ями за роботу у польопривреди, жени сновательки правней особи 
и младши як 40 роки, безповратни средства за потримовку инве-
стицийох по тим конкурсу ше утвердзує у суми до 60% вкупно 
прилаплївих трошкох инвестициї. 

У случаю же правна особа ма вецей сновательох и кед лєм 
єден снователь ма вецей як 40 роки, а други младши, безповрат-
ни средства ше утвердзує у суми до 50% прилаплївих трошкох 
инвестициї.

При обрахунку ше бере вредносц прилаплївих трошкох инве-
стициї без порциї на додату вредносц (ПДВ). 

Максимална сума безповратних средствох – до 2.000.000,00 
динари, а кед подношитель прияви жена або особа младша як 40 
роки, односно кед ше инвестицию реализує на подручу з очежа-
нима условиями роботи у польопривреди, максимална сума без-
повратних средствох до 2.200.000,00 динари.

Минимална сума безповратних средствох по єдней прияви ви-
ноши 100.000,00 динари, а будзе ше розпатрац лєм прияви чия 
вредносц инвестициї 200.000,00 динари або хтора векша як тота 
сума. 

При розпатраню поднєшених приявох за витворйованє безпо-
вратних средствох ше нє будзе припознавац инвестициї и купену 
опрему пред 1.1.2021. роком, цо ше муши документовац з рахун-
ками зоз спецификацию опреми, одпосилнима лїстками, виво-
дами з банки, ґарантнима лїстками, царинскима декларациями, 
а кед слово о опреми з увозу и з другима доказама хтори ноша 
датум по 1.1.2019. року.
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Наменка стимулуюцих средствох

Член 3.

Безповратни средства хтори ше додзелює по тим конкурсу наменєни за:

304.5.3.1

Набавку новей опреми и пошореньох за сушенє овоци, желєняви (уключуюци и печарки) як и їх продуктох: сушарнї 
(наприклад: тунелски, пантлїково, коморово), опрему и пошореня за сушенє у вакууме, опрему и пошореня за микрога-
бове сушенє, опрему и пошореня за осмотске сушенє, опрему и пошореня за сушенє зоз змарзованьом – лиофилизатор, 
другу и подобну опрему и пошореня цо наменєни за тоту файту инвестициї;

304.5.3.2
Набавку новей опреми и пошореньох за змарзованє овоци и желєняви, як и їх продуктох (уключуюци и печарки): 

континуални тунел за змарзованє, пошореня за змарзованє у блокох, класични тунел, друга и подобна опрема и пошо-
реня цо наменєни за тоту файту инвестициї;

304.5.3.3

Набавку новей опреми и пошореньох за бланшированє, пастеризацию овоци и желєняви и стерилизацию продуктох 
(уключуюци и печарки): бланшери рижни з припадаюцу опрему, пастеризатори (наприклад: плочочково, цивни, ту-
нелски), стерилизатори (горизонтални, вертикални, континуални и дисконтинуални, односно аутоклави), пастер кед 
друга и подобна опрема и пошореня наменєни за тоту файту инвестициї;

304.5.3.4 Набавку новей опреми за приманє овоци, желєняви, як и за преробок, полнєнє и пакованє їх продуктох (уключуюци 
и печарки).

Подношитель прияви може поднєсц лєм єдну прияву по кон-
курсу, хтора ше може одношиц на вецей сектори, як и за вецей 
наменки у рамикох истого сектора.

Средства хтори ше додзелює нє мож хасновац за:

• порциї, уключуюци и порцию на додату вредносц;
• царински, увозни и други файти административних так-

сох, як и за надополнєня за потребни согласносци од дер-
жавних институцийох и явних подприємствох;

• трошки банкарскей провизиї, трошки ґаранциї и подобни 
надополнєня;

• купованє половней опреми и материялох;
• власну роботу и материял подношителя вимаганя;
• трошки превоженя, монтажи и други оперативни трошки;
• доприноси у натури (власна робота и материял);
• набавку предметней инвестициї, лизинґ, цесию, компен-

зацию, асиґнацию або други способи на яки ше вимирює 
обовязку прейґ вимирйованя длуствох;

• обток медзи повязанима особами;
• инвестициї реализовани пред 1.1.2021. роком.

Право участвованя на Конкурсу

Член 4.

Право на стимулациї витворюю особи хтори уписани до 
Реґистру польопривредних ґаздовствох и хтори маю активни ста-
тус, и то:

1. Поднїматель – ношитель реґистрованого комерциялного фа-
мелийного польопривредного ґаздовства

2. правна особа:
– привредне дружтво – ношитель реґистрованого комерци-

ялного польопривредного ґаздовства;
– землєдїлска задруґа – ношитель реґистрованого комерци-

ялного польопривредного ґаздовства
– зложена задруґа – ношитель реґистрованого комерциялно-

го польопривредного ґаздовства

Условия за участвованє на конкурсу

Член 5.

Условия за участвованє на Конкурсу шлїдуюци:

1. реґистроване польопривредне ґаздовство муши буц уписа-
не до Реґистру польопривредних ґаздовствох и находзиц 
ше у активним статусу;

2. подношитель прияви муши мац место биваня на териториї 
єдинки локалней самоуправи зоз териториї АП Войводи-
ни, односно подношителє прияви правни особи муша мац 
шедзиско на териториї єдинки локалней самоуправи зоз 
териториї АП Войводини, з тим же и место реализациї ин-
вестициї муши буц на териториї єдинки локалней самоу-
прави зоз териториї АП Войводини;

3. подношитель прияви муши мац зробени дїловни план – 
економска отримуюцосц проєкту за инвестициї вкупней 
вредносци векшей як 1.200.000,00 динари;

4. подношитель прияви и власнїк обєкту у хторим ше реа-
лизує инвестицию хтора предмет того конкурсу муша ви-
мириц обовязки по ришеньох о надополнєню за одводньо-
ванє/наводньованє, заключно зоз 31.12.2020. року;

5. подношитель прияви муши реґуловац досцигнути пор-
цийни обовязки заключно зоз 2020. роком за подношителя 
прияви (хтору видал компетентни орґан єдинки локалней 
самоуправи дзе ше находзи предметна инвестиция, кед ше 
место биваня подношителя прияви находзи на териториї 
другей локалней самоуправи вец треба доручиц тото на-
ведзене уверенє и од тей локалней самоуправи);

6. подношитель прияви муши вимириц досцигнути обовязки 
по контрактох о закупе державней польопривредней жеми 
за 2020. рок;

7. подношитель прияви за инвестицию за хтору подноши 
прияву нє шме хасновац средства по даякей другей осно-
ви (субвенциї, стимулациї) за исту наменку, односно иста 
инвестиция нє шме буц предмет другого поступку за хас-
нованє стимулацийох, окрем стимулацийох у складзе зоз 
окремним предписаньом з яким ше ушорює кредитну по-
тримовку реґистрованим польопривредним ґаздовством;

8. подношитель прияви нє шме мац нєвиполнєни контракто-
во обовязки спрам Покраїнского секретарияту за польо-
привреду, водопривреду и лєсарство (у дальшим тексту: Се-
кретарият) анї ґу Министерству польопривреди, лєсарства 
и водопривреди, на основи скорей подписаних контрактох,

9. подношитель прияви и добавяч опреми нє можу буц по-
вязани особи ‒ у смислу члена 62. Закона о привредних 
дружтвох («Службени глашнїк», число 36/11, 99/11, 83/14, 
5/15, 44/18, 95/18 и 91/19);

10. плаценє ше окончує на чечуци рахунок добавяча, а пла-
ценє прейґ компензациї и цесиї ше нє будзе припознавац.

11. подношитель прияви муши буц реґистровани при Аґенциї 
за привредни реґистри за наменку за яку конкурує;

12. нє шме буц порушани поступок предликвидациї и/або 
ликвидациї;

13. 13 . задруґи муша мац окончену задружну ревизию;
14. правна особа муши буц розкласована до микро або малей 

правней особи, у складзе зоз Законом з яким ше ушорює 
рахунководство.
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Специфични условия за участвованє на Конкурсу

Член 6.

1. Вибудовани обєкт зоз твардого материялу (минимално 50 
m2) у власносци або закупе на найменєй пейц роки од момента 
подношеня прияви за хаснованє безповратних средствох, у хто-
рим мож адаптовац просторию за преробок овоци, желєняви 
(уключуюци и печарки);

Потребна документация

Член 7.

1. читко виполнєни формулар прияви з обовязним подписом 
подношителя прияви, док за правни особи обовязни печац подно-
шителя прияви (з вияву о обезпечованю документох о хторей ше 
водзи службену евиденцию);

2. фотокопию особней леґитимациї або одчитану чиповану 
особну леґитимацию ношителя реґистрованого польопривредно-
го ґаздовства або овласценей особи у правней особи;

3. ориґинални вивод з Реґистру польопривредних ґаздовствох 
хтори видава Управа за трезор (перши бок виводу РПҐ з основни-
ма податками и други бок виводу зоз податками о поверхносцох, 
нє старши як 30 днї); 

4. оверену фотокопию контракту о закупе обєкту у хторим ше ре-
ализує инвестицию хтора предмет того конкурсу, з тим же потребне 
же би по виходзенє контракту о закупе остало найменєй пейц роки;

5. дїловни план – економска отримуюцосц проєкту за инвести-
циї вкупней вредносци векшей як 1.200.000,00 динари;

6. предрахунок або рахунок за набавку предметней инвестициї 
зоз спецификацию опреми хтора облапя основни характеристики 
опреми (податки дати у формуларе прияви муша буц идентични 
як и у предрахунку и/або рахунку);

7. одпосилни лїсток за набавку предметней инвестициї;

8. доказ о оконченим плаценю предметней инвестициї и то по-
твердзенє о преношеню средствох и вивод хтори оверела банка;

9. за инвестициї хтори векши як 300.000,00 динари, мож поднєсц 
предрахунок зоз спецификацию опреми; конєчни ориґинални ра-
хунок муши буц идентични зоз предрахунком по суми, специфи-
кациї и добавячови опреми, односно виводзачови роботох;

10. фотокопию ґарантного лїстку за купену опрему за хтору 
тото предвидзене з важацим предписаньом;

11. єдинствени царински документ (кед подношитель прияви 
директни увожнїк) ‒ нє старши як 1.1.2021. року;

12. доказ o реґулованим надополнєню за одводньованє/на-
водньованє (потвердзенє компетентного орґану) заключно зоз 
31.12.2020. року, за подношителя прияви и власнїка обєкту у хто-
рим ше реализує инвестицию хтора предмет того конкурсу, хтори 
ше находзи у закупу;

13. доказ о вимирених досцигнутих порцийних обовязкох за-
ключно зоз 31.12.2020. роком за подношителя прияви (хтори ви-
дал компетентни орґан єдинки локалней самоуправи места бива-
ня, односно шедзиска подношителя прияви, як и компетентного 
орґана локалней самоуправи у хторей ше находзи предметна ин-
вестиция, кед же ше предметна инвестиция находзи на териториї 
другей локалней самоуправи, на териториї АПВ);

14. доказ о вимирених досцигнутих обовязкох за аренду дер-
жавней польопривредней жеми (потвердзенє компетентного 
орґану або фотокопию контракту зоз Министерством польо-
привреди и защити животного штредку, як и доказ о оконченим 
уплацованю) заключно за 2020. рок.

15. фотокопию контракту о кредиту, кед предметна инвести-
ция набавена прейґ кредиту;

16. фотокопию дипломи о здобутим висшим и високим образо-
ваню (штредня польопривредна школа, польопривредни факултет);

17. кед же є член задруґи – доручиц потвердзенє о членству;

18. вивод зоз Аґенциї за привредни реґистри, з порцийним 
идентификацийним числом;

19. потвердзенє Аґенциї за привредни реґистри о тим же над прав-
ну особу нє порушани поступок предликвидациї и/або ликвидациї;

20. потвердзенє Аґенциї за привредни реґистри о тим же прав-
на особа (розкласована до

21. микро або малей правней особи, у складзе зоз Законом о 
рахунководстве («Службени глашнїк РС», число 73/2019).

22. за землєдїлски задруґи потвердзенє овласценого Ревизий-
ного союзу о тим же землєдїлска задруґа дїлує у складзе зоз Зако-
ном о задруґох («Службени глашнїк РС», число 112/2015), дзе ше 
потвердзенє видава на основи конєчного звиту о оконченей за-
дружней ревизиї, нє старшим як два роки, у складзе зоз Законом.

Подношитель прияви ше ма вияшнїц на формуларе хтори со-
стойна часц прияви о тим чи документацию хтора наведзена под 
точками 3, 12. и 13. обезпечи сам чи Покраїнски секретарият по 
службеней длужносци од компетентних орґанох обезпечи подат-
ки о фактох о яких ше водзи службену евиденцию у складзе зоз 
законом з яким ше ушорює общи управни поступок.

Кед ше опрему обезпечує зоз иножемства, подношитель прияви 
ма доручиц документи преложени на сербски язик. Документацию 
муши преложиц овласцени судски толмач. Кед рахунок/предрахунок 
виказани у иножемней валути, нєобходне до формулару прияви унєсц 
вредносц опреми у динарскей проциввредносци хтора обрахована по 
штреднїм курсу НБС, на дзень видаваня рахунку/предрахунку.

Комисия затримує право, попри наведзених, питац и други до-
кументи.

Поступанє з нєподполнима приявами

Член 8.

За подношительох нєподполних приявох, Покраїнски секре-
тарият по службеней длужносци од компетентних орґанох обе-
зпечує податки о фактох о яких ше водзи службену евиденцию у 
складзе зоз законом з яким ше ушорює общи управни поступок, а 
за другу документацию ше их повола дополнїц ю у чаше осем (8) 
дньох по доставаню поволанки.

Кед подношителє нєподполних приявох у термину зоз пред-
ходного пасуса нє дополня документацию, прияву ше одруци як 
нєподполну.

Прияви хтори дополнєни ше будзе тримац як шорови од мо-
менту подношеня документациї хтора вимагана з поволанку зоз 
пасуса 1. того члена.

Комисия одруци:

• Нєблагочасни прияви,
• Нєдошлєбодзени прияви,
• Прияви хтори поднєсли нєовласцени особи.

Одлучованє о додзельованю безповратних средствох

Член 9.

Комисия за розпатранє приявох (у дальшим тексту: Комисия), 
хтору меновал покраїнски секретар, розпатра поднєшени прия-
ви и приноши записнїк з предкладаньом Одлуки о додзельованю 
средствох.
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Комисия утвердзує лїстину подношительох приявох хтори ви-
полнюю условия на основи дорученей документациї, у складзе 
зоз Конкурсом и Правилнїком. У складзе з критериюмами яки 
дефиновани зоз Правилнїком, формує ше бодовну лїстину на ос-
нови хторей ше додзелює безповратни средства по утрошок сред-
ствох яки опредзелєни зоз Конкурсом.

Покраїнски секретарият затримує право од подношителя при-
яви питац додатну документацию, як и од польопривредней ин-
спекциї Министерства польопривреди, лєсарства и водопривреди 
вимагац контролу реализациї предмета контракту, насампредз у 
случаю рахункох и предрахункох хтори видали добавяче опреми 
хтори нє у системи ПДВ и рахункох хтори значно над тарґовищну 
вредносцу.

Комисия ма право зашедац кед преценї же здобути условия за 
приношенє записнїка зоз предкладаньом Одлуки о додзельованю 
средствох у хторим наведзе вкупне число поднєшених приявох з 
приказом вимаганих средствох, прилаплїви прияви з приказом 
бодох и сумох, нєприлаплїви прияви хтори класовани по причи-
нох нєприлапююцосци.

Зоз предкладаньом Одлуки о додзельованю средствох ше ут-
вердзує поєдинєчни суми средствох по подношительови прияви 
хторому одобрени средства и способ бодованя, а подношительом 
приявох хторим средства нє одобрени ше наводзи причини одби-
ваня/одруцованя.

Одлуку о додзельованю средствох приноши покраїнски секре-
тар на основи записнїка зоз предкладаньом Одлуки комисиї.

Одлуку ше обяви на урядовим интернет-боку Покраїнского 
секретарияту:

www.psp.vojvodina.gov.rs.

Критериюми за додзельованє безповратних средствох

Член 10.

Комисия дава предкладанє за додзельованє безповратних сред-
ствох на основи поднєшеней документациї и критериюмох: 

1. Роки подношителя вимаганя
2. Подруче на хторим ше находзи польопривредне ґаздов-

ство подношителя вимаганя
3. Пол подношителя вимаганя,
4. Роботна активносц
5. Власносц пошеду – польопривредну жем и обєкти хтори 

ше хаснує
6. Датум першей реґистрациї РПҐ
7. Место биваня подношителя вимаганя
8. Задруґа або членство у задруґи 
9. Ступень фаховей приготовки подношителя вимаганя,

10. Потерашнє хаснованє средствох Покраїнского секретари-
яту за польопривреду, водопривреду и лєсарство

11. Оцена отримуюцосци инвестициї
 
У складзе з критериюмами яки дефиновани зоз Програму, 

формована бодовна лїстина на основи хторей ше додзелює безпо-
вратни средства. Прияви на Конкурс хтори витворя менєй як 40% 
вкупного числа бодох Комисия далєй нє будзе розпатрац.

Поступанє з приявами хтори одруцени/одбити або з часци 
одбити

Член 11.

На основи одлуки хтору принєсол Покраїнски секретар, Коми-
сия составя, а покраїнски секретар приноши ришенє з обгрунто-
ваньом и поуку о правним средстве за подношительох приявох 
хторим прияви одбити/одруцени, або нє у подполносци прилапе-
ни. 

Право жалби

Член 12.

Право жалби ма и кажди нєзадовольни подношитель прияви 
на основи одлуки хтора обявена на урядовим интернет-боку По-
країнского секретарияту.

Жалбу ше уклада покраїнскому секретарови у чаше 15 дньох 
по доручованю поєдинєчного ришеня, односно найпознєйше у 
чаше 30 дньох по обявйованю Одлуки на урядовим интернет-бо-
ку Покраїнского секретарияту за особи за хтори особне доручо-
ванє нє було успишне. 

Покраїнски секретар може одруциц жалбу як нєблагочасну, нє-
дошлєбодзену, як жалбу хтору поднєсла нєовласцена особа, при-
лапиц ю у подполносци або часточнє, або ю одбиц як нєосновану.

О жалби ше одлучує з Ришеньом.

Конєчна одлука

Член 13.

Конєчну одлуку приноши Покраїнски секретар, на основи 
принєшених ришеньох по основи евентуалних жалбох, а хтору 
ше обяви на урядовим интернет-боку Покраїнского секретарияту 
врацаня средствох.

Контракт о додзельованю средствох

Член 14.

По приношеню одлуки о додзельованю безповратних сред-
ствох, покраїнски секретар у мено Покраїнского секретарияту 
заключи контракт о додзельованю средствох зоз хасновательом, 
з яким ше реґулує права и обовязки контрактових бокох. 

Хаснователь средствох ма обовязку – при подписованю кон-
тракту о хаснованю средствох зоз Покраїнским секретариятом 
– доручиц реґистровану векслу з векслову вияву, як средство обе-
зпеченя же опрему нє одцудзи у чаше (5) пейцох рокох, окрем за 
опрему чий вик експлоатациї кратши як єден рок.

Виплацованє безповратних средствох

Член 15.

Безповратни средства ше виплацує по реализациї инвестициї, 
односно як цо хаснователь безповратних средствох окончи мон-
тажу опреми и доручи Покраїнскому секретарияту тоту докумен-
тацию:

1. Вимаганє за виплацованє зоз звитом о наменковим троше-
ню средствох;

2. ориґинални рахунок за набавку предметней инвестициї. 
Спецификация опреми треба же би облапяла основни ха-
рактеристики опреми (податки виказани у формуларе при-
яви муша буц идентични з податками на рахунку);

3. одпосилни лїсток за набавку предметней инвестициї за 
яку, у складзе з окремнима предписанями, утвердзена обо-
вязка видаваня одпосилного лїстку;

4. доказ о оконченим плаценю предметней инвестициї и то 
вивод хтори оверела банка;

5. фотокопию контракту о кредиту, кед же предметну инве-
стицию набавел прейґ кредиту;

6. фотокопию ґарантного лїстку за опрему за хтору тото 
предвидзене з важацима предписанями;

7. єдинствени царински документ (кед подношитель прияви 
директни увожнїк) – нє старши як 1.1.2021. року.

Покраїнски секретарият, прейґ компетентного сектору, на-
клада Польопривредней фаховей и совитодавней служби АП 
Войводини же би зробела ЗАКОНЧУЮЦУ контролу на терену, 
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з доручованьом звиту и записнїка Покраїнскому секретарияту. 
Пред виходзеньом на терен Польопривредней фаховей и совито-
давней служби АП Войводини хаснователь безповратних сред-
ствох МА ОБОВЯЗКУ по законченю инвестициї видлїво означиц 
опрему (зоз самолїпкацу налїпку – модел налїпки ше находзи у 
Прилогу конкурсней документациї) же опрема софинансована 
зоз средствами Покраїнского секретарияту за польопривреду, во-
допривреду и лєсарство.

Безповратни средства ше будзе виплацовац у складзе з 
прилївом средствох до буджету АП Войводини.

Обовязки хасновательох безповратних средствох

Член 16.

Обовязки хасновательох средствох ше реґулує з контрактом и 
Правилнїком о запровадзованю конкурсох хтори розсписує По-
країнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсар-
ство.

Хаснователь безповратних средствох по конкурсу длужен:

1. рухому ствар, односно нєрухомосц хтора предмет инве-
стициї за хтору витворел стимулациї хасновац у складзе з 
предвидзену наменку;

2. рухому ствар, односно нєрухомосц хтора предмет инве-
стициї за хтору витворел стимулациї, нє одцудзиц и/або нє 
давац ю другей особи на хаснованє найменєй пейц роки по 
виплацованю стимулациї;

3. шицку документацию хтора ше одноши на инвестицию 
чувац найменєй пейц роки по виплацованю стимулациї.

Провадзенє вивершeня контракту

Член 17.

Административну контролу, односно виполнєносц обовязкох 
з контракту провадзи и контролує ресорни сектор Покраїнского 
секретарияту.

Стан на терену ше преверює пейц (5) роки по преношеню сред-
ствох, окрем за опрему чий вик експлоатациї кратши як єден 
рок, а провадзи го овласцени сектор Покраїнского секретарияту, 
прейґ звитох и записнїкох Польопривредней фаховей и совито-
давней служби АП Войводини з терену.

Закончуюци одредби

Член 18.

Правилнїк ступа на моц по обявйованю у «Службених новинох 
АП Войводини».

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАР,
Чедомир Божич, с.р.

115.

На основи члена 16, 24. и 33. Покраїнскей скупштинскей 
одлуки о покраїнскей управи («Службени новини АПВ», число 
37/14, 54/14 – др. одлука и 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), у вязи зоз 
Законом о стимулацийох у польопривреди и руралним розвою 
(«Службени глашнїк РС», число 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) 
и Покраїнску скупштинску одлуку о Програми потримовки за 
запровадзованє польопривредней политики и политики рурал-
ного розвою за територию Автономней Покраїни Войводини у 
2021. року («Службени новини АПВ», число 66/20), а у складзе 
зоз Правилнїком о запровадзованю конкурса хтори розписує по-
країнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство, 
покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсар-
ство, приноши 

ПРАВИЛНЇК
О ДОДЗЕЛЬОВАНЮ СРЕДСТВОХ ЗА ПОТРИМОВКУ 

МЛАДИМ У РУРАЛНИХ ПОДРУЧОХ НА ТЕРИТОРИЇ АП 
ВОЙВОДИНИ У 2021. РОКУ

Общи одредби

Член 1.

Зоз Правилнїком о додзельованю средствох за потримов-
ку младим у руралних подручох на териториї АП Войводини у 
2021. року (у дальшим тексту: Правилнїк) ше предписує висину 
и способ додзельованя средствох, наменку средствох, поступок 
додзельованя средствох, критериюми за додзельованє средствох 
и други питаня цо значни за конкурс зоз Програми потримовки 
за запровадзованє польопривредней политики и политики ру-
ралного розвою за територию Автономней Покраїни Войводини 
у 2021. року (у дальшим тексту: Програма) хтора состойна часц 
Покраїнскей скупштинскей одлуки о Програми потримовки за 
запровадзованє польопривредней политики и политики рурал-
ного розвою за територию Автономней Покраїни за 2021. рок 
(«Службени новини АПВ», число 66/2020) на хтору согласносц 
дало Министерство польопривреди, лєсарства и водопривреди 
число: 320-00-09458/2020-09 од 3.12.2020. року.

Програму зоз пасуса 1. того члена прилапела Скупштина Авто-
номней Покраїни Войводини, а Покраїнски секретарият за польо-
привреду, водопривреду и лєсарство (у дальшим тексту: Покраїн-
ски секретарият) задлужени за єй реализацию.

Висина и способ додзельованя безповратних средствох

Член 2.

За реализацию активносцох предвидзени вкупно 200.000.000,00 
динари. 

Средства зоз пасуса 1. того члена ше будзе додзельовац прейґ 
конкурсу хтори ше обявює у «Службених новинох АП Войводи-
ни», у дньових новинох «Дневник», як и на интернет-боку По-
країнского секретарияту (у дальшим тексту: Конкурс).

Конкурс отворени по 5.3.2021. року.

Документацию поднєшену на конкурс ше нє враца. На вима-
ганє подношительох прияви хтори нє витворели право на безпо-
вратни средства, мож врациц документацию, так же ше доручи их 
оверени фотокопиї.

Средства за потримовку инвестицийох – по Правилнїку и по 
Конкурсу – додзелює ше безповратно.

Безповратни средства за потримовку инвестицийох по кон-
курсу ше утвердзує у суми 90% вкупних прилаплївих трошкох 
инвестициї. 

При обрахунку ше бере вредносц инвестициї без порциї на до-
дату вредносц (ПДВ).

Максимална сума безповратних средствох по єдней прияви нє 
може буц векша як 1.500.000,00 динари.

Минимална сума безповратних средствох по єдней прияви ви-
ноши 500.000,00 динари.

Покраїнски секретарият прейґ компетентного сектору може 
наложиц Польопривредней фаховей и совитодавней служби АП 
Войводини же би утвердзела фактови стан на терену – нулту кон-
тролу за инвестициї: Садзенє нових вецейрочних засадох овоци, 
хмелю и виновей лози; Дзвиганє пластенїкох за продукцию желє-
няви, овоци, квеца и розсаднїцку продукцию; Дзвиганє системи 
процивкаменцовей защити у овоцнїкох и вецейрочних засадох и 
Дзвиганє оградох з дроту коло вецейрочних засадох. Под нулту 
контролу ше трима утвердзованє застатого фактового стану на 
терену. 
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Наменка безповратних средствох

Член 3.

Безповратни средства хтори ше додзелює по конкурсу наменєни за набавку тей инвестициї: 

Шифра мири Мира потримовки / инвестиция

Мира 101 Инвестициї до физичного маєтку польопривредних ґаздовствох

Шифра инвестициї Лїстина потенциялних инвестицийох у рамикох мири

Сектор млєко 101.1.1. Набавка квалитетних приплодних гарлох статку хтори ше дої: говеда, овци и 
кози

101.1.3. Опрема за доєнє, хладзенє и чуванє млєка на фарми, уключуюци шицки елемен-
ти, материяли и инсталациї

101.1.4.

Машини и опрема за рукованє и транспорт черствого, получечного и чечного 
хлївского гною (транспортери за хлївски гной; пошореня за мишанє получечного и 
чечного хлївского гною; пумпи за випражньованє резервоарох; сепаратори за полу-
чечни и чечни хлївски гной; машини за полнєнє чечного хлївского гною; специяли-
зовани прикочи за транспорт черствого хлївского гною, уключуюци и провадзацу 
опрему за получечни и чечни хлївски гной)

101.1.5.

Машини и опрема за пририхтованє статковей покарми, за карменє и напаванє 
животиньох (млїни и блендери/мишачки за пририхтованє статковей покарми; опре-
ма и дозовачи за концентровану статкову покарму; екстрактори; транспортери; 
микс прикочи и дозовачи за вельку статкову покарму;

101.1.8. Опрема за фиксни огради и електрични огради за пасовиска/луки

Сектор месо 101.2.1. Набавку квалитетних приплодних гарлох говедох, овцох, козох и швиньох хтори 
ше хаснує за продукцию меса

101.2.3.

Машини и опрема за рукованє и транспорт черствого, получечного и чечного 
хлївского гною (транспортери за хлївски гной; пошореня за мишанє получечного 
и чечного хлївского гною; пумпи за випражньованє резервоарох; сепаратори за по-
лучечни и чечни хлївски гной; машини за полнєнє чечного хлївского гною; специ-
ялизована опрема за транспорт черствого хлївского гною, получечного и чечно-
го хлївского гною, резервоари за чечни хлївски гной, специялизовани прикочи за 
транспорт черствого/получечного/чечного хлївского гною, з одвитуюцу опрему), 
уключуюци и провадзацу опрему за получечни и чечни хлївски гной)

101.2.4. Опреманє обєктох за хованє прашачкох и продукцию прашатох за карменє

101.2.5.

Машини и опрему за маґазинованє и пририхтованє статковей покарми, за кар-
менє и напаванє животиньох (млїни и блендери/мишачки за пририхтованє статко-
вей покарми; опрема и дозовачи за концентровану статкову покарму; екстрактори; 
транспортери; микс прикочи и дозовачи за вельку статкову покарму; кармилки; 
поїлки; балери; обкладачи балох и комбайни за статкову покарму; преврацачи 
шена, итд.)

101.2.8. Опрема за змесценє квокох, специялизовани/окреме опремени клїтки

101.2.9. Опрема за фиксни огради и електрични огради за пасовиска/луки

Сектор продук-
циї конзумних вай-
цох

101.3.1. Набавка опреми за живинарски фарми за продукцию конзумних вайцох

101.3.2. Набавка опреми за сортованє, пакованє и чуванє конзумних вайцох

101.3.4. Набавка опреми за рукованє, зберанє и хаснованє животиньского гною; окремна 
опрема за транспорт гною

Сектор овоц, 
грозно и желєнява 
(уключуюци печар-
ки) и квеце

101.4.1. Садзенє нових вецейрочних засадох овоци, хмелю и виновей лози

101.4.2. Садзенє и опреманє пластенїкох за продукцию желєняви, овоци, квеца и розсад-
нїцку продукцию

101.4.3. Дзвиганє, набавка и опреманє системи процивкаменцовей защити у овоцнїкох и 
вецейрочних засадох

101.4.4. Дзвиганє/набавка оградох з дроту коло вецейрочних засадох

101.4.5. Набавка опреми за штучне опращковйованє рошлїнох при продукциї у защице-
ним просторе

101.4.6. Набавка опреми и пошореньох за додатне ошвицованє и закланянє од шветлосци 
рошлїнох при продукциї у защиценим просторе



3. фебруар 2021. СЛУЖБЕНИ НОВИНИ АПВ Число 5 - Бок 171  

Шифра мири Мира потримовки / инвестиция

101.4.7. Набавка опреми и пошореньох за пририхтованє жеми и субстратох за пестованє 
рошлїнох при продукциї у защиценим просторе

101.4.8. Набавка опреми и пошореньох за шаце, садзенє и закриванє жеми з окремнима 
материялами (зоз фолию)

101.4.9. Набавка опреми и пошореньох за системи за гидропоничну продукцию при про-
дукциї у защиценим просторе

101.4.10. Набавка опреми и пошореньох за защиту рошлїнох и стерилизацию жеми и суб-
стратох при продукциї у защиценим просторе

101.4.11. Набавка опреми за збогацованє з угльо-диоксидом (такв. гноєнє з угльо-диокси-
дом при продукциї у защиценим просторе)

101.4.13. Набавка опреми – линийох за чисценє и умиванє продуктох

101.4.14. Набавка опреми – линийох за оберанє, сортованє и калиброванє продуктох

101.4.15. Набавка опреми – линийох за пакованє и означованє продуктох

101.4.17. Опрема за вентилацию и опрема за примушуюцу вентилацию

101.4.18. Опрема/механїзация за защиту од мразу

101.4.24. Машине за защиту рошлїнох

101.4.25. Машини за оберанє односно зберанє урожаю

101.4.28. Машини, пошореня и опрема за наводньованє урожайох

Сектор пчолар-
ство 101.6.1. Набавка нових пчолових дружтвох

101.6.2. Набавка опреми за пчоларство (кошнїци и контейнери)

Шифра мири Мира потримовки/инвестиция

Мира 304.5 Потримовка преробку на ґаздовстве

Шифра инвестициї Лїстина потенциялних инвестицийох у рамикох мири

Преробок млєка 304.5.1.1. НАБАВКА ОПРЕМИ ЗА БРАНЄ ПРИКЛАДНЇКОХ, ПРИМАНЄ, ПРЕРОБОК, 
ПОЛНЄНЄ И ПАКОВАНЄ МЛЄКА И ПРОДУКТОХ З МЛЄКА:

– автоматични пошореня за бранє прикладнїкох

– флексибилни черева з одвитуюцима капчами и приключками

– механїчни филтери

– видвойовачи воздуху (деаератори)

– фрижидери за млєко з провадзацу опрему (вентили, температурни сонди и 
др.)

– цистерни за маґазинованє з провадзацу опрему (мишачки, мерачи и индика-
тори уровня, волумену и температури, вентили и др.)

– цивоводи з вентилами

– пастеризатори з провадзацу опрему (балансни котлїк, пумпи, вентили, сонди 
за

меранє температури, пошореня за пририхтованє горуцей води и др.)

– центрифуґални сепаратори за млєко з провадзацу опрему

– бактофуґи з провадзацу опрему

– пошореня за микрофилтрацию млєка з провадзацу опрему

– пошореня за автоматичну стандардизацию млєка з провадзацу опрему

– процесни цистерни з провадзацу опрему (мишачки, мерачи и индикатори 
уровня, волумену и температури, вентили и др.)

– дупликатори-ферментори з припадаюцу опрему (мишачки, мерачи и индика-
тори уровня, волумену, pH и температури, вентили и др.)

– гомоґенизатори за млєко

– запарйовачи з припадаюцу опрему

– дозовачи за рижни файти додаткох (ароми, пастозни продукти з овоци и желє-
няви и др.)

– цивасти и плохасти вименьовачи цеплоти, термизатори з провадзацу опрему 
и др.
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– пошореня за пририхтованє и розпущованє пращкастих материйох (млєка у 
праху, чоколадного праху и под.)

– пошореня за розпущованє змарзнутих продуктох

– миксери (мишачи)

– тунели за хладзенє и ферментацию

– резервоари за продукцию сирох

– пошореня за солєнє сирох

– преси за сир

– фурми за сир

– пошореня за резанє сира

– пошореня за продукцию масла (машини за муценє масла)

– машини за полнєнє, рижни з провадзацу опрему

– машини за пакованє транспортного (собирного) пакованя

– машини за палетованє

– пошореня за означованє и етикетованє

– транспортни пантлїки и конвеєри

– опрема за контролу и автоматичне управянє з одвитуюцима софтверами

– амбалажа за полнєнє и пакованє продуктох хтора виробена з металу, скла, по-
лимерних материялох, комбинованих материялох, метализованих и силико-
низованих полимерних филмох и фолийох и др.

ПРОДУКЦИЙНИ ЛИНИЇ

– процесна опрема за ултрафилтрацию млєка (модули за ултрафилтрацию з 
провадзацу опрему, резервоари и др.)

– процесна опрема за продукцию сирох (рижни файти)

– процесна опрема за продукцию намазкох з млєка и сира и розпущених сирох

– процесна опрема за продукцию УХТ продуктох (стерилизатори, евапоратори, 
гомоґенизатори, асептик резервоари и др.)

– процесна опрема за сушенє (млєка, серватки и др. учишлююци и поживу на 
бази млєка за дзеци цо цицкаю и мали деци)

– процесна опрема за продукцию кондензованого млєка

– процесна опрема за продукцию сладоляду

– автоматични линиї за полнєнє и пакованє продуктох

Преробок меса 304.5.2.1. НАБАВКА ОПРЕМИ ЗА ОМАМУНЬОВАНЄ, КЛАНЄ И ОБРОБОК ТРУПЛОХ:

– пошореня и опрема за електричне и/або механїчне омамуньованє живо-
тиньох (швинї, говеда, овци/кози, живина, риби и др.)

– опрема за вонкашнї обробок труплох швиньох (пошореня за баренє, пошо-
реня за машинске одстраньованє шерсци, пошореня за спальованє шерсци, 
пошореня за закончуюци вонкашнї обробок трупла/«полированє», опрема за 
закончуюце умиванє трупла и др.)

– вакуум пошореня за обробок ректуму

– пошореня за здзеранє скори

– опрема/пошореня за розрезованє труплох на половки (пилки)

– електрична, пнеуматична або ручна опрема за одрезованє часцох трупла хто-
ри нє за єдзенє (пилки, клїщи и др.)

– опрема за ветеринарско-санитарни препатрунок глави, трупла и нукашнїх 
орґанох

– опрема за чисценє и умиванє часцох за єдзенє

(нукашнїх орґанох) на линиї кланя

– опрема за чисценє, умиванє и обробок жалудкох и черевох

– опрема за прилапйованє и транспорт часцох за єдзенє и другорядних продук-
тох кланя

– опрема за механїчни транспорт и звладованє висинскей розлики на линийох 
за кланє животиньох и обробок труплох
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304.5.2.2.

НАБАВКА ОПРЕМИ ЗА ЗБЕРАНЄ, ПРИМАНЄ, ЧУВАНЄ/МАҐАЗИНОВАНЄ 
(ХЛАДЗЕНЄ), ОДСТРАНЬОВАНЄ И ПРЕРОБОК ДРУГОРЯДНИХ ПРОДУКТОХ 
ЖИВОТИНЬСКОГО ПОХОДЗЕНЯ ХТОРИ ШЕ НЄ ХАСНУЄ ЗА КОСТИРАНЄ 
ЛЮДЗОХ:

– система за зберанє креви на линиї кланя (дзиркасти ножи, зубкаста пумпа и 
изоловани контейнер за дочасне маґазинованє)

– пошоренє и опрема за одстраньованє и пнеуматични транспорт змисту диґе-
стивного тракту з клальнї по место за дочасне одкладанє

– пошоренє и опрема за одстраньованє и пнеуматични транспорт другорядних 
продуктох животиньского походзеня з клальнї по место за дочасне одкладанє

– вакуум пошоренє з опрему и собирним резервоаром за одстраньованє по-
хребцинового шпику говедох

– пошореня за вакуум – пакованє меса и продуктох з меса

– пошореня за етикетованє продуктох и пакованьох

– автоматични мажи з етикетирку

– пошореня за резанє меса и продуктох

– машини за пакованє до МАП меса и продуктох з меса

– пошореня за знїманє бланох

304.5.2.3.

НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА РОЗРЕЗОВАНЄ, ОБРОБОК, ПРЕРО-
БОК, ПАКОВАНЄ И ОЗНАЧОВАНЄ МЕСА И РОЗФАЛАСТОВАНОГО МЕСА, ПО-
ЛУПРОДУКТОХ З МЕСА, МАШИНСКИ СЕПАРОВАНОГО МЕСА И ПРОДУКТОХ 
З МЕСА:

– транспортни пантлїки за месо и/або судзини зоз сировинами

– опрема за фаластованє меса

– машини за резанє меса

– пошореня за здзеранє скори з масней тканї

– пошореня за формованє розфалатованого меса и полупродуктох з меса

– пошореня за продукцию ляду

– пошореня за млєце меса (Волф)

– пошореня за резанє змарзнутого меса («ґильотини», дробилки и др.)

– пошореня за фаластованє меса (кутери, микрокутери и др.)

– пошореня за мишанє меса (зоз и/або без вакууму)

– машини за механїчне сепарованє меса (сепаратори)

– пошореня и опрема за пририхтованє розсолї

– пошореня и опрема за ушприцованє розсолї (пикл-инєктори)

– пошореня за «масированє» меса (тамблери)

– вакуум полнячки

– опрема за детекцию физичней и механїчней нєчистоти – X-ray детектори

– «клипсерки»

– преси за месо

– пошореня и опрема за дозованє по файти и капацитету технолоґийней линиї

– заверачи за конзервовани продукти у герметично завартих контейнерох у 
складзе зоз файту и капацитетом технолоґийней линиї

– пошореня и опрема за продукцию (пририхтованє, обробок, полнєнє, куренє, 
ферментацию/дозреванє и сушенє, маґазинованє и пакованє ферментованих 
продуктох з меса

– амбалажа за полнєнє и пакованє продуктох хтора виробена з металу, скла, по-
лимерних материялох, метализованих и силиконизованих полимерних фил-
мох и фолийох и др.

304.5.2.4. НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА ХЛАДЗЕНЄ, ПАСТЕРИЗОВАНЄ И 
СТЕРИЛИЗОВАНЄ МЕСА И ПРОДУКТОХ З МЕСА:

– опрема и пошореня за хладзенє и/або змарзанє и маґазинованє змарзнутих сирови-
нох и продуктох
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– комори за термични обробок – пастеризацию («атмоси», «пастер кадзи/пастериза-
тори»)

– пошореня за термични обробок – стерилизацию (автоклави)

Преробок овоци, 
желєняви и грозна 304.5.3.1. НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА СУШЕНЄ ОВОЦИ, ЖЕЛЄНЯВИ И 

ГРОЗНА, ЯК И ЇХ ПРОДУКТОХ:

– сушарнї (тунелски, пантлїково, коморово и др.)

– опрема и пошореня за сушенє у вакууме

– опрема и пошореня за микрогабове сушенє

– опрема и пошореня за осмотске сушенє

– опрема и пошореня за сушенє зоз змарзаньом (лиофилизация) – лиофилизатор

304.5.3.2. НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА ЗМАРЗАНЄ ОВОЦИ И ЖЕЛЄНЯВИ, 
ЯК И ЇХ ПРОДУКТОХ:

– континуални тунел за змарзанє

– пошореня за змарзованє у блокох

– класични тунел

304.5.3.3. НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА БЛАНШОВАНЄ, ПАСТЕРИЗАЦИЮ 
И СТЕРИЛИЗАЦИЮ ПРОДУКТОХ:

– рижни бланшовачи разни, з припадаюцу опрему

– пастеризатори (плохасти, цивово, тунелски и др.)

– стерилизатори (горизонтални, вертикални, континуални и дисконтинуални, 
односно автоклави)

– пастер кадза

304.5.3.4. НАБАВКА ОПРЕМИ ЗА ПРИМАНЄ ОВОЦИ, ЖЕЛЄНЯВИ И ГРОЗНА, ЯК И ЗА 
ПРЕРОБОК, ПОЛНЄНЄ И ПАКОВАНЄ ЇХ ПРОДУКТОХ:

– мажи (за кочи, прижемни)

– транспортери (горизонтални, зукоси або вертикални)

– инспекцийна пантлїка

– механїчни филтери

– рижни пумпи (центрифуґални, зубкасти, монопумпи за густи маси )

– видвойовачи воздуху (деаератори)

– сухи и воздушни пречисцовач

– опрема и пошореня за винїманє нашеньового лєжиска, оддзельованє, резанє, 
чисценє, млєце и пасированє овоци и желєняви

– опрема за винїманє маґочкох

– пошореня за концентрованє (рижни запарйовачи з припадаюцу опрему, по-
шореня за реверсну осмозу и криоконцентрованє)

– пошореня за полнєнє и дозированє налїваня з припадаюцу опрему

– пошореня за одмерйованє и дозированє компонентох з припадаюцу опрему

– пошореня за пакованє з припадаюцу опрему

– машини за пакованє транспортного (собирного) пакованя и машини за пале-
тованє – палетовач

– пошореня за умиванє рижней амбалажи з припадаюцу опрему

– опрема за детекцию физичней и механїчней нєчистоти – X-ray детектори

– пошореня за заверанє амбалажи, ручни и автоматични з одвитуюцу опрему

– рижни пошореня за етикетованє

– пошореня за пририхтованє технолоґийней и технїчней води

– преси за цадзенє олєю

– амбалажа за полнєнє и пакованє продуктох хтора виробена з металу, скла, по-
лимерних материялох, метализованих и силиконизованих полимерних фил-
мох и фолийох и др.
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304.5.3.5. НАБАВКА ОПРЕМИ ЗА ПРОДУКЦИЮ ВИНА, ПАЛЄНКИ И ДРУГОГО АЛКО-
ГОЛНОГО НАПОЮ:

(1) опрема за примарни преробок грозна:

– примаци вибрацийни стол

– пантлїкасти стол за селекцию цалого грозна

– елеватор за транспорт грозна

– отресач бобкох динамика 100

– вибрацийни стол за ручну селекцию бобкох

– опрема за автоматичну селекцию бобкох грозна

– муляча динамика 100

– перисталтична пумпа за транспорт конарчкох

– заварта пневматична преса

– клипна пумпа за транспорт шири (сладкого вина)

– моно пумпа за транспорт шири (сладкого вина)

– перисталтична пумпа за транспорт шири (сладкого вина)

– импелер пумпа за транспорт шири (сладкого вина)

– ротацийни вакуум филтер

– плохасти филтер

– филтер за жґрид

– cross flow филтер

– мишачка за джобанє

(2) опрема за ферментацию за били и червени вина:

– резервоари з плащами за хладзенє и зогриванє

– резервоари з плащами за хладзенє и зогриванє

– винификатори за ферментованє и мацерованє червених винох з плащами за 
хладзенє и зогриванє

– винификатори за ферментованє и мацерованє червених винох з плащами за 
хладзенє и зогриванє

– винификатори за ферментованє и мацерованє червених винох з плащами за 
хладзенє и зогриванє

– резервоар за жимну стабилизацию билих и целових винох

– чилер

– пумпи за преточованє, клипна пумпа

– пумпи за преточованє, моно пумпа

– пумпи за преточованє, перисталтична пумпа

– пумпи за преточованє, импелер пумпа

(3) опрема за чуванє и допатранє вина:

– гордов за чуванє и одставанє вина

– гордов за чуванє и одставанє вина

– гордовик за чуванє и одставанє вина

(4) опрема за полнєнє вина:

– линия за полнєнє, моноблок з виплокованьом фляшкох, сушеньом, сипаньом 
и чоповачку

– линия за етикетованє фляшкох и кладзенє дуґовох/затикачох

– микрофилтер

– пумпа зоз baypas

(5) опрема за палєнку и други алкоголни напой:

– инокс судзина и универзални судзини за палєнку

– парни ґенератори за стерилизацию опреми и судзини и пошореня за умиванє

– древени судзини и гордовики за барикованє
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– филтери

– мулячи

– пумпи

– центрифуґални сепаратори

– линиї за полнєнє и етикетованє з одвитуюцу опрему, полнячки, етикетовачки 
и затикачки

– пнеуматични преси

– млїни и пасирки за овоц

– казанї за дестилацию

Преробок олєйо-
вих културох 304.5.4.1. НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА ЖИМНЕ ЦАДЗЕНЄ ОЛЄЙОВИХ 

КУЛТУРОХ:

– преси за жимне цадзенє олєю (екструзийни, шлїмакови, гидраулични)

304.5.4.2. НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА ФИЗИЧНЕ РАФИНОВАНЄ ОЛЄЙО-
ВИХ КУЛТУРОХ:

– опрема и пошореня за:

– жимне деґумурованє и деваксацию

– вибильованє

– бинтеризация

– деацидификация зоз деодоризацию

304.5.4.3. НАБАВКА ОПРЕМИ ЗА ПОЛНЄНЄ И МАҐАЗИНОВАНЄ ОЛЄЮ:

– мажи (за кочи, прижемни)

– механїчни филтери

– линиї з пошоренями за дозованє и полнєнє олєю

– пошореня за пакованє з припадаюцу опрему

– машини за пакованє транспортного (собирного) пакованя

– пошореня за умиванє рижней амбалажи з припадаюцу опрему

– опрема за детекцию физичней и механїчней нєчистоти – X-ray детектори

– пошореня за затиканє амбалажи, ручни и автоматични з одвитуюцу опрему

– рижни пошореня за етикетованє

– пошореня за пририхтованє технолоґийней и технїчней води

Преробок песто-
ваних, присмачко-
вих, лїковитих и 
ароматичних ро-
шлїнох

304.5.5.1. НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА СУШЕНЄ ПЕСТОВАНИХ ПРИСМАЧ-
КОВИХ, ЛЇКОВИТИХ И АРОМАТИЧНИХ РОШЛЇНОХ, ЯК И ЇХ ПРОДУКТОХ:

– сушарнї (соларни, шаржни, тунелски, пантлїкасти, коморови и др.)

– опрема и пошореня за сушенє у вакууме

– опрема и пошореня за микрогабове сушенє

– опрема и пошореня за осмотске сушенє

– опрема и пошореня за сушенє зоз змарзаньом (лиофилизация) – лиофилиза-
тор

304.5.5.2. НАБАВКА ОПРЕМИ ЗА ПРЕРОБОК ПЕСТОВАНИХ ПРИСМАЧКОВИХ, ЛЇКО-
ВИТИХ И АРОМАТИЧНИХ РОШЛЇНОХ ЯК И ЇХ ПРОДУКТОХ:

– мажи (за кочи, прижемни и др.)

– транспортери (горизонтални, зукоси або вертикални)

– опрема и пошореня за дробенє (млєце, резанє на фалатки), оддвойованє лїс-
ца од стебла (реблер), чисценє, роштованє (шитка) пестованих присмачкових, 
лїковитих и ароматичних рошлїнох
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304.5.5.3.
НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА ДЕСТИЛАЦИЮ ПЕСТОВАНИХ 

ПРИСМАЧКОВИХ, ЛЇКОВИТИХ И АРОМАТИЧНИХ РОШЛЇНОХ, ЯК И ЇХ ПРО-
ДУКТОХ (ЗА ПОТРЕБИ ФАРМАЦЕУТНЕЙ ИНДУСТРИЇ):

– опрема и пошореня за дестилацию з воду, алкоголом и олєями пестованих 
присмачкових, лїковитих и ароматичних рошлїнох

304.5.5.4.
НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА ЕКСТРАКЦИЮ ПЕСТОВАНИХ ПРИ-

СМАЧКОВИХ, ЛЇКОВИТИХ И АРОМАТИЧНИХ РОШЛЇНОХ, ЯК И ЇХ ПРОДУК-
ТОХ:

– опрема и пошореня за екстракцию пестованих присмачкових, лїковитих и 
ароматичних рошлїнох и то за:

– гидродестилацию меншого капацитету,

– дестилацию з водову пару (ґенератор пари) и екстракцию з модификовану 
апаратуру за печенє палєнки

304.5.5.5
НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА ПАКОВАНЄ И МАҐАЗИНОВАНЄ 

ПЕСТОВАНИХ ПРИСМАЧКОВИХ, ЛЇКОВИТИХ И АРОМАТИЧНИХ РОШЛЇНОХ, 
ЯК И ЇХ ПРОДУКТОХ:

– мажи (за кочи, прижемни)

– механїчни филтери

– пошореня за умиванє рижней амбалажи з припадаюцу опрему

– линиї з пошоренями за дозованє и полнєнє

– опрема за детекцию физичней и механїчней нєчистоти – X-ray детектори

– пошореня за пакованє з припадаюцу опрему

– пошореня за заверанє амбалажи, ручни и автоматични з одвитуюцу опрему

– рижни пошореня за етикетованє

– машини за пакованє транспортного (собирного) пакованя

– пошореня за пририхтованє технолоґийней и технїчней води

– пошореня за концентрованє (рижни запарйовачи з припадаюцу опрему, по-
шореня за реверсну осмозу и криоконцентрованє)

– пошореня за меранє и дозированє компонентох з припадаюцу опрему

Преробок пчоло-
вих продуктох 304.5.6.1. НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА ПРЕРОБОК ПЧОЛОВИХ ПРОДУК-

ТОХ

– розпущовачи за восок (парни, слунково, електрични)

– судзини за пречисцованє воску

– стерилизатор воску и судзини за стерилизацию воску

– фурми за виробок вощинох и матичних основох

– декриштальовачи меду

– пастеризатори за мед

– рефраткометри

– сепаратори меду, воску и матичней млєчи

– пумпи за мед
– сушарнї за полен

– млїнчки за полен;

– опрема и пошореня за сушенє полену

– електронски килаши и провадзаца опрема

– аґреґати

– рижни пумпи (центрифуґални, зубкасти, монопумпи за густи маси )

– филтери

– видвойовачи воздуху (деаератори)

– сухи и воздушни пречисцовач

– опрема и пошореня за оддзельованє, резанє, чисценє, млєце и пасированє до-
даткох пчолових продуктох

– пошореня за концентрованє (рижни запарйовачи з припадаюцу опрему, по-
шореня за реверсну осмозу и криоконцентрованє)
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– пошореня за полнєнє и дозированє налїваня з припадаюцу опрему

– пошореня за одмерйованє и дозированє компонентох з припадаюцу опрему

304.5.6.2. НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА ПАКОВАНЄ И МАҐАЗИНОВАНЄ 
ПЧОЛОВИХ ПРОДУКТОХ:

– дупликатори за мед, зоз або без мишачки

– електрични пумпи и полнячки за мед

– прохромска амбалажа за маґазинованє пчолових продуктох

– пластична амбалажа за маґазинованє пчолових продуктох

– автоматични стол за пакованє пчолових продуктох

– дозировач за мед

– гомоґенизатор

– мишачка

– опрема за маґазинованє додаткох до меду (полен, прополис, матична млєч, 
суха овоц, орехасти плоди и др.)

– килаши

– пошореня за пакованє з припадаюцу опрему

– машини за пакованє транспортного (собирного) пакованя и машини за пале-
тизованє – палетовач

– пошореня за умиванє рижней амбалажи з припадаюцу опрему

– опрема за детекцию физичней и механїчней нєчистоти – X-ray детектори

– пошореня за заверанє амбалажи, ручни и автоматични з одвитуюцу опрему

– рижни пошореня за етикетованє

– пошореня за пририхтованє технолоґийней и технїчней води

Преробок песто-
ваних файтох пе-
чаркох

304.5.7.1. НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА СУШЕНЄ ПЕСТОВАНИХ ФАЙТОХ 
ПЕЧАРКОХ, ЯК И ЇХ ПРОДУКТОХ

– сушарнї (тунелски, пантлїково, коморово и др.)

– опрема и пошореня за сушенє у вакууме

– опрема и пошореня за микрогабове сушенє

– опрема и пошореня за осмотске сушенє

– опрема и пошореня за сушенє зоз змарзаньом (лиофилизация) – лиофилиза-
тор

304.5.7.2. НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА ЗМАРЗАНЄ ПЕСТОВАНИХ ФАЙ-
ТОХ ПЕЧАРКОХ, ЯК И ЇХ ПРОДУКТОХ

– континуални тунел за змарзанє

– пошореня за змарзованє у блокох

– класични тунел

304.5.7.3. НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА БЛАНШОВАНЄ, ПАСТЕРИЗАЦИЮ 
И СТЕРИЛИЗАЦИЮ ПРОДУКТОХ

– рижни бланшовачи разни, з припадаюцу опрему

– пастеризатори (плохасти, цивово, тунелски и др.)

– стерилизатори (горизонтални, вертикални, континуални и дисконтинуални, 
односно автоклави)

– пастер кадза

304.5.7.4. НАБАВКА ОПРЕМИ ЗА ПРИМАНЄ, ПРЕРОБОК, ПОЛНЄНЄ И ПАКОВАНЄ ПЕ-
СТОВАНИХ ФАЙТОХ ПЕЧАРКОХ И ЇХ ПРОДУКТОХ

– мажи (за кочи, прижемни)

– транспортери (горизонтални, зукоси або вертикални)

– инспекцийна пантлїка

– механїчни филтери

– рижни пумпи (центрифуґални, зубкасти, монопумпи за густи маси )

– видвойовачи воздуху (деаератори)
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– сухи и воздушни пречисцовач

– опрема и пошореня за оддзельованє, резанє, чисценє, млєце и пасированє пе-
стованих файтох печаркох

– пошореня за концентрованє (рижни запарйовачи з припадаюцу опрему, по-
шореня за реверсну осмозу и криоконцентрованє)

– пошореня за полнєнє и дозированє налїваня з припадаюцу опрему

– пошореня за одмерйованє и дозированє компонентох з припадаюцу опрему

– пошореня за пакованє з припадаюцу опрему

– машини за пакованє транспортного (собирного) пакованя и машини за пале-
тизованє – палетовач

– пошореня за умиванє рижней амбалажи з припадаюцу опрему

– опрема за детекцию физичней и механїчней нєчистоти – X-ray детектори

– пошореня за заверанє амбалажи, ручни и автоматични з одвитуюцу опрему

– рижни пошореня за етикетованє

– пошореня за пририхтованє технолоґийней и технїчней води

Преробок плодох 
хтори назберани зоз 
природи

304.5.8.1. НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА СУШЕНЄ ПЛОДОХ ХТОРИ НАЗБЕ-
РАНИ ЗОЗ ПРИРОДИ, ЯК И ЇХ ПРОДУКТОХ

– сушарнї (тунелски, пантлїково, коморово и др.)

– опрема и пошореня за сушенє у вакууме

– опрема и пошореня за микрогабове сушенє

– опрема и пошореня за осмотске сушенє

– опрема и пошореня за сушенє зоз змарзаньом (лиофилизация) – лиофилиза-
тор

304.5.8.2. НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА ЗМАРЗАНЄ ПЛОДОХ ХТОРИ НАЗ-
БЕРАНИ ЗОЗ ПРИРОДИ, ЯК И ЇХ ПРОДУКТОХ

– континуални тунел за змарзанє

– пошореня за змарзованє у блокох

– класични тунел

304.5.8.3. НАБАВКА ОПРЕМИ И ПОШОРЕНЬОХ ЗА БЛАНШОВАНЄ, ПАСТЕРИЗАЦИЮ 
И СТЕРИЛИЗАЦИЮ ПРОДУКТОХ

– рижни бланшовачи разни, з припадаюцу опрему

– пастеризатори (плохасти, цивово, тунелски и др.)

– стерилизатори (горизонтални, вертикални, континуални и дисконтинуални, 
односно автоклави)

– пастер кадза

304.5.8.4. НАБАВКА ОПРЕМИ ЗА ПРИМАНЄ ОВОЦИ, ЖЕЛЄНЯВИ И ГРОЗНА, ЯК И ЗА 
ПРЕРОБОК, ПОЛНЄНЄ И ПАКОВАНЄ ЇХ ПРОДУКТОХ

– мажи (за кочи, прижемни)

– транспортери (горизонтални, зукоси або вертикални)

– инспекцийна пантлїка

– механїчни филтери

– рижни пумпи (центрифуґални, зубкасти, монопумпи за густи маси )

– видвойовачи воздуху (деаератори)

– сухи и воздушни пречисцовач

– опрема и пошореня за оддзельованє, резанє, чисценє, млєце и пасированє пе-
стованих файтох печаркох

– пошореня за концентрованє (рижни запарйовачи з припадаюцу опрему, по-
шореня за реверсну осмозу и криоконцентрованє)

– пошореня за полнєнє и дозированє налїваня з припадаюцу опрему

– пошореня за меранє и дозированє компонентох з припадаюцу опрему

– пошореня за пакованє з припадаюцу опрему
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– машини за пакованє транспортного (собирного) пакованя и машини за пале-
тизованє – палетовач

– пошореня за умиванє рижней амбалажи з припадаюцу опрему

– опрема за детекцию физичней и механїчней нєчистоти – X-ray детектори

– пошореня за заверанє амбалажи, ручни и автоматични з одвитуюцу опрему

– рижни пошореня за етикетованє

– пошореня за пририхтованє технолоґийней и технїчней води

Шифра мири Мира потримовки/инвестиция

Мира 601 Потримовка малим пиварньом

Шифра
инвестициї Лїстина потенциялних инвестицийох у рамикох мири

601.1.1. НАБАВКА ОСНОВНЕЙ ОПРЕМИ ЗА ПРОДУКЦИЮ ПИВА

– опрема за приманє, пририхтованє и преробок сировинох за продукцию пива

– опрема и машини хтори ше хаснує у малей ремеселнїцкей продукциї пива: за 
пририхтованє сладу за комованє, за продукцию сладу, за продукцию пива, до-
датна опрема за одлїванє нєфилтрованого пива як и одлїванє пива у склєня-
ней амбалажи.

Подношитель прияви може поднєсц лєм єдну прияву по конкурсу и за єдну файту продукциї.

Безповратни средства хтори ше додзелює зоз Програми нє мож 
хасновац за:

• инвестициї хтори реализовани пред подписованьом кон-
тракту зоз Секретариятом и опрему хтора купена пред тим 
датумом;

• порциї, уключуюци и порцию на додату вредносц;
• плаценє прейґ компензациї и цесиї,
• царински, увозни и инши файти административних так-

сох, надополнєня за потребни согласносци од державних 
институцийох и явних подприємствох;

• обток медзи повязанима особами;
• пенєжни, финансийни кари и трошки парнїчного поступ-

ку,
• трошки банкарскей провизиї;
• трошки рученя и подобни надополнєня;
• трошки премераньох и ґеодетних знїманьох,
• трошки за купованє половней опреми и материялох,
• трошки превоженя, монтажи опреми и други оперативни 

трошки;
• доприноси у натури.

Право на участвованє на конкурсу

Член 4.

Право на стимулациї за Инвестициї до физичного маєтку по-
льопривредних ґаздовствох витворюю физични особи хтори 
старши як 18 роки хтори у моменту подношеня вимаганя нє шму 
мац вецей як 40 роки, хтори першираз уписани до Реґистру по-
льопривредних ґаздовствох як ношителє польопривредного ґаз-
довства после 1.1.2020. року.

Право на стимулациї за Потримовку преробку на ґаздовстве 
и Потримовку малим пиварньом витворюю физични особи стар-
ши як 18 роки хтори у моменту подношеня вимаганя нє шму мац 
вецей як 40 роки, хтори першираз уписани до Реґистру польо-
привредних ґаздовствох як ношителє польопривредного ґаздов-
ства после 1.1.2020. року и хтори ше як поднїматель або правна 
особа реґиструю у Аґенциї за привредни реґистри и як таки упи-
шу до Реґистру польопривредних ґаздовствох по момент подпи-
сованя контракту. 

Право на стимулациї витворюю подношителє прияви хтори 
маю место биваня у населєним месце у хторим ше нє находзи 
шедзиско городу (Нови Сад, Суботица, Зренянин, Панчево, Вер-

шец, Сримска Митровица, Кикинда, Зомбор – Закон о територи-
ялней орґанизациї Републики Сербиї («Службени глашнїк РС», 
число 129/2007, 18/2016 и 47/2018).

Условия за участвованє на конкурсу

Член 5.

1. Подношитель прияви муши мац место биваня на териториї 
єдинки локалней самоуправи зоз териториї АП Войводини, од-
носно правни особи муша мац шедзиско на териториї єдинки ло-
калней самоуправи з териториї АП Войводини, з тим же и место 
реализациї инвестициї муши буц на териториї єдинки локалней 
самоуправи з териториї АП Войводини у месце пребуваня под-
ношителя прияви або у месце сушедней єдинки локалней само-
управи;

2. подношитель прияви муши мац обєкт за змесценє живо-
тиньох у власносци або под закупом найменєй на пейц роки (кон-
тракт о закупе може буц после 1.1.2020. року) – кед апликує за 
Инвестициї до физичного маєтку польопривредних ґаздовствох 
(набавку приплодних гарлох и опреманє фармох);

3. подношитель прияви муши мац польопривредну жем у влас-
носци або ю вжац под аренду найменєй пейц роки (контракт о 
аренди може буц после 1.1.2021. року) – кед апликує за Инвестициї 
до физичного маєтку польопривредних ґаздовствох (пластенїки, 
наводньованє и опремa за фиксни огради и електрични огради за 
пасовиска/луки) односно польопривредну жем у власносци або 
под аренду на найменєй дзешец роки (контракт о аренди може 
буц после 1.1.2021. року) – кед апликує за Инвестициї до физич-
ного маєтку польопривредних ґаздовствох (вецейрочни засади);

4. подношитель прияви муши мац обєкт у хторим ше будзе 
прерабяц або продуковац пиво у власносци або под закупом на 
найменєй пейц роки (контракт о закупе може буц после 1.1.2021. 
року) – кед апликує за Потримовку преробку на ґаздовстве и за 
Потримовку малим пиварньом;

5. подношитель прияви муши мац у власносци животинї – кед 
апликує за Инвестициї до физичного маєтку польопривредних 
ґаздовствох (набавку машинох и опреми за пририхтованє статко-
вей покарми у секторе млєко и месо, набавку машинох и опреми 
за рукованє и транспорт хлївского гною у секторе млєко и месо, 
набавку опреми за фиксни огради и електрични огради за пасо-
виска/луки;
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6. подношитель прияви муши реґуловац обовязки по ришеньох 
о надополнєньох за одводньованє/наводньованє заключно зоз 
31.12.2020. роком;

7. подношитель прияви муши реґуловац досцигнути порцийни 
обавязки з боку компетентного орґану єдинки локалней самоу-
прави, заключно зоз 31.12.2020. роком;

8. подношитель прияви за инвестицию за хтору подноши прияву 
нє шме хасновац стимулациї по даякей другей основи (субвенциї, 
стимулациї) за исту наменку, односно иста инвестиция нє шме буц 
предмет другого поступку за хаснованє стимулацийох, окрем сти-
мулацийох у складзе зоз окремним предписаньом з яким ше ушорює 
кредитну потримовку реґистрованим польопривредним ґаздовством;

9. подношитель прияви нє шме мац нєвимирени контрактово 
обовязки спрам Покраїнского секретарияту, як анї спрам Мини-
стерства польопривреди, лєсарства и водопривреди, на основи 
скорей подписаних контрактох;

10. подношитель прияви и добавяч опреми нє можу буц повя-
зани особи – у смислу члена 62. Закона о привредних дружтвох 
(«Службени глашнїк РС», число 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 
44/2018, 95/2018 и 91/2019);

11. парцели на хторих ше поставя опрему – хтора предмет инве-
стициї конкурса – муша буц уписани до Реґистру польопривред-
них ґаздовствох;

12. подношитель прияви муши мац виробени дїловни план ‒ 
економску отримуюцосц проєкту;

13. запровадзованє прилаплївих активносцох ше нє шме почац 
пред подношеньом прияви за потримовку.

Специфични условия

Член 6.

Специфични условия ше применює на концу инвестициї.

Инвестициї до физичних средствох польопривредних ґаздов-
ствох

Прилаплїви хаснователє у Секторе млєка тоти:

• Польопривредни ґаздовства хтори маю у власносци 1 – 19 
дойки.

• У случаю же ше роби о набавки квалитетних приплодних 
гарлох, прилаплїви хаснователє то польопривредни ґаз-
довства хтори у своєй власносци маю 3 –100 квалитетни 
приплодни гарла говедох дойкох. За инвестициї у секторе 
продукциї овчого, односно кожого млєка, кед ше роби о 
набавки квалитетних приплодних овцох и козох нєт спец-
ифични критериюми прилаплївосци.

• Польопривредне ґаздовство муши мац потвердзенє за дой-
ки хторе видала овласцена ветеринарска служба.

Прилаплїви хаснователє у Секторе меса тоти:

• Польопривредни ґаздовства хтори маю менєй як 20 гарла 
квалитетних приплодних говедох з расох за карменє або 
менєй як 150 гарла приплодних овцох або козох, або менєй 
як 30 приплодни прашачки, або менєй як 100 викармени 
швинї, або 1.000 – 3.999 бройлери.

• У случаю же ше роби о набавки квалитетних приплодних жи-
вотиньох, прилаплїви хаснователє то польопривредни ґаздов-
ства хтори маю менєй як 100 грла квалитетних приплодних 
говедох, або менєй як 500 квалитетни приплодни гарла овцох 
и козох, або менєй як 150 гарла приплодних прашачкох. 

• Польопривредне ґаздовство муши мац потвердзенє за 
одвитуюцу катеґорию животиньох хтору видала овласце-
на ветеринарска служба.

• Сектор продукциї комзумних вайцох нє ма специфични 
критериюми прилаплївосци.

Прилаплїви хаснователє у Секторе овоци, грозна, желєняви 
(уключуюци и печарки) тоти:

• Польопривредни ґаздовства хтори маю менєй як 2 га яго-
дастей овоци и хмелю; менєй як 5 гектари другей овоци; 
0,1 – 50 гектари квеца.

• Польопривредни ґаздовства хтори у моменту подноше-
ня вимаганя за хаснованє стимулацийох у Реґистре маю 
уписане менєй як 2 га грозна у складзе зоз шифрарнїком 
рошлїнскей продукциї хтора состойна часц предписаня з 
яким ше ушорює реґистер польопривредних ґаздовствох;

• Польопривредни ґаздовства з капацитетом меншим як 0,5 
га пластенїкох або меншим як 3 га продукциї овоци на от-
вореним просторе у моменту подношеня вимаганя за хас-
нованє стимулацийох.

Прилаплїви хаснователє у Секторе пчоларства тоти:

• Прилаплїви хаснователє за набавку кошнїцох, машинох и 
опреми за пчоларство прилаплїви хаснователє то польо-
привредни ґаздовства хтори маю 2-500 кошнїци.

Потримовка преробку на ґаздовстве

Прилаплїви хаснователє у Секторе млєка тоти:

• польопривредни ґаздовства хтори тижньово преробя мак-
симално 5 000 литри сирового млєка односно до рока мак-
симално 250.000 литри;

• польопривредни ґаздовства муша мац одобрени обєкт у 
складзе зоз Правилнїком о малих количествох примарних 
продуктох хтори ше хаснує за подмирйованє трошительох, 
подручу за окончованє тих дїялносцох як и одступаня хто-
ри ше одноша на мали субєкти у дїлованю з поживу жи-
вотиньского походзеня» («Службени глашнїк РС», число 
111/17).

Прилаплїви хаснователє у Секторе меса тоти:

• польопривредни ґаздовства хтори тижньово преробя мак-
симално 2.000 килограми, односно до рока максимално 
100.000 килограми продуктох зоз меса;

• польопривредни ґаздовства муша мац одобрени обєкт у 
складзе зоз Правилнїком о менших количествох примар-
них продуктох хтори ше хаснує за подмирйованє трошите-
льох, подруче за окончованє тих дїялносцох як и одступа-
ня хтори ше одноша на мали субєкти у дїлованю з поживу 
животиньского походзеня» («Службени глашнїк РС», чис-
ло 111/17).

Прилаплїви хаснователє у Секторе продукциї пива тоти:

• Польопривредни ґаздовства хтори маю рочну продукцию 
до 10.000 hl пива. 

• Польопривредни ґаздовства муша буц уписани до Цен-
тралного реґистру обєктох у складзе зоз Законом о безпеч-
носци поживи («Службени глашнїк РС», число 41/2009 и 
17/2019) и Правилнїком о змисту и способе водзеня Цен-
тралного реґистру обєктох («Службени глашнїк РС», чис-
ло 20/2010).

Потребна документация

Член 7.

1. Читко виполнєни формулар прияви з обовязним подписом;

2. фотокопию особней леґитимациї або одчитану чиповану 
особну леґитимацию подношителя вимаганя;

3. ориґинални вивод з Реґистру польопривредних ґаздовствох 
хтори видава Управа за трезор (податки о польопривредним ґаз-
довстве, перши бок виводу як и други боки виводу з податками о 
поверхносцох и животиньох);
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4. доказ о власносци парцелох на хторих ше поставя опрему 
або оверену фотокопию контракту о аренди ‒ на минимално пейц 
(5) роки (контракт о аренди може буц после 1.1.2021. року) – кед 
апликує за Инвестициї до физичного маєтку польопривредних 
ґаздовствох (пластенїки, наводньованє и опрему за фиксни огра-
ди и електрични огради за пасовиска/луки);

5. доказ о власносци парцелох на хторих ше садзи вецейрочни 
засад або оверену фотокопию контракту о аренди ‒ на минимал-
но дзешец (10) роки (контракт о аренди може буц после 1.1.2021. 
року) – кед апликує за Инвестициї до физичного маєтку польо-
привредних ґаздовствох (вецейрочни засади);

6. доказ о власносци животиньох (матични лїст або пасош за 
животинї) кед апликує за Инвестициї до физичного маєтку по-
льопривредних ґаздовствох (набавку машинох и опреми за при-
рихтованє статковей покарми у секторе млєко и месо, набавку 
машинох и опреми за рукованє и транспорт хлївского гною у 
секторе млєко и месо як и за набавку опреми за фиксни огради и 
електрични огради за пасовиска/луки);

7. доказ о власносци обєкта за триманє статку або оверену фо-
токопию контракту о закупе обєкта, кед вон нє власнїк обєкта 
‒ хтори облапя минимално пейц (5) роки (контракт о закупе може 
буц после 1.1.2021. року) – кед апликує за Инвестициї до физич-
ного маєтку польопривредних ґаздовствох (набавку приплодних 
гарлох и опреманє фармох);

8. доказ о власносци обєкта у хторим ше окончує преробок або 
оверену фотокопию контракту о закупе обєкта, кед вон нє влас-
нїк обєкта ‒ на минимално пейц (5) роки (контракт о закупе може 
буц после 1.1.2021. року) – кед апликує за Потримовку преробку 
на ґаздовстве або за Потримовку малим пиварньом;

9. доказ o реґулованим надополнєню за одводньованє/на-
водньованє (потвердзенє яке видава ЯВП «Води Войводини») за-
ключно зоз 31.12.2020. роком за подношителя прияви; 

10. доказ о вимирених досцигнутих порцийних обовязкох за-
ключно зоз 31.12.2020. роком за подношителя прияви хторе видал 
компетентни орґан єдинки локалней самоуправи места биваня;

11. предрахунок зоз спецификацию опреми або идентифика-
цийнима числами животиньох;

12. купопрeдайни контракт у хторим маю стац идентифика-
цийни числа животиньох (кед ше квалитетни приплодни гарла 
набавя од реґистрованих польопривредних продуковательох) 
хтори оверени при новтарушови;

13. доказ о здобутим образованю подношителя вимаганя (фо-
токопию дипломи за польопривредни факултет/штредню школу 
або свидоцтва за основну школу);

14. дїловни план ‒ економска отримуюцосц проєкта;

15. вияву о тим же добавяч и наручитель опреми нє повязани 
особи, у складзе зоз членом 62. Закона о привредних дружтвом 
(виява шє находзи у рамикох формулара прияви);

16. вияву добавяча же може випоручиц предмет инвестициї зоз 
предрахунку у чаше 45 дньох по подписованю контракту о додзе-
льованю безповратних средствох.

Кед подношитель прияви нє доручи потребну документацию 
яка наведзена под точками 9. и 10. Покраїнски секретарият по 
службеней длужносци од компетентних орґанох обезпечи подат-
ки о фактох о яких ше водзи службену евиденцию, у складзе зоз 
законом з яким ше ушорює общи управни поступок.

Кед ше опрему обезпечує з иножемства, подношитель прияви 
ма обовязку доручиц документи хтори судски толмач преложел 
на сербски язик.

Кед предрахунок виказани у странскей валути, нєобходне 
до формулара прияви унєсц вредносц опреми у динарскей про-
циввредносци, обраховану по штреднїм курсу НБС, на дзень ви-
даваня предрахунку. 

Комисия затримує право попри наведзених, питац и други до-
кументи.

Поступанє з нєподполнима приявами

Член 8.

За подношительох нєподполних приявох, Покраїнски секре-
тарият по службеней длужносци од компетентних орґанох обе-
зпечує податки о фактох о яких ше водзи службену евиденцию у 
складзе зоз законом з яким ше ушорює общи управни поступок, а 
за другу документацию ше их повола дополнїц ю у чаше осем (8) 
дньох по доставаню поволанки.

У случаю же подношителє нєподполних приявох, у чаше з 
предходного пасуса нє дополня документацию, прияву ше одру-
ци як нєподполну.

Прияви хтори дополнєни ше будзе розпатрац аж по доручованю 
документациї яка вимагана з поволанку зоз пасуса 1. того члена.

Комисия одруци:

• нєблагочасни прияви,
• нєдошлєбодзени прияви, 
• прияви хтори поднєсли нєовласцени особи. 

Одлучованє о додзельованю средствох

Член 9.

Комисия за розпатранє приявох (у дальшим тексту: Комисия), 
хтору меновал покраїнски секретар, розпатра поднєшени прия-
ви и приноши записнїк з предкладаньом Одлуки о додзельованю 
средствох. 

Комисия утвердзує лїстину подношитеьох приявох хтори ви-
полнюю условия на основи дорученей документациї, у складзе зоз 
критериюмами яки дефиновани у Конкурсу и Правилнїку и фор-
мує лїстину бодованя на основи хторей ше додзелює безповратни 
средства, по утрошок средствох яки опредзелєни з Конкурсом. 

До записнїка ше уноши: 

– вкупне число поднєшених приявох з приказом вимаганих 
средствох, 

– прилаплїви прияви з приказом бодох и сумох, 
– нєприлаплїви прияви класовани по причинох нєприла-

плївосци.

Источашнє зоз записнїком Комисия приноши и предкладанє 
Одлуки о додзельованю средствох.

Зоз предкладаньом Одлуки о додзельованю средствох ше утверд-
зує поєдинєчни суми средствох по подношительови прияви хторому 
одобрени средства и способ бодованя, а подношительом приявох хто-
рим средства нє одобрени ше наводзи причини одбиваня/одруцованя.

Одлуку о додзельованю средствох приноши покраїнски секре-
тар на основи предкладаня Комисиї. 

Одлуку ше обявює на урядовим интернет-боку Покраїнского 
секретарияту: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Покраїнски секретарият затримує право од подношителя прияви 
питац додатну документацию, як и од польопривредней инспекциї 
Министерства польопривреди, лєсарства и водопривреди вимагац 
контролу реализациї предмета контракту, насампредз у случаю ра-
хункох и предрахункох хтори видали добавяче опреми хтори нє у 
системи ПДВ и рахункох хтори значно над тарґовищну вредносцу.
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Критериюми за додзельованє безповратних средствох

Член 10.

 Комисия дава предкладанє за додзельованє безповратних 
средствох на основи поднєшеней документациї и критериюмох:

ПЧ Тип критериюму за вибор

1. Старосц подношителя вимаганя – од 18-25 роки

2. Старосц подношителя вимаганя – од 26 по 35 роки

3. Старосц подношителя вимаганя – од 36 по 40 роки

4. Власносц пошеду – польопривредну жем и обєкти 
хтори ше хаснує – у власносци

5. Власносц пошеду – польопривредну жем и обєкти 
хтори ше хаснує – у аренди (закупе)

6.
Власносц пошеду – польопривредну жем и обєкти 

хтори ше хаснує – уступени на хаснованє без надо-
полнєня

7. Подношитель вимаганя ма одвитуюце фахове знанє 
– основна школа

8. Подношитель вимаганя ма одвитуюце фахове знанє 
– штредня школа

9. Подношитель вимаганя ма одвитуюце фахове знанє 
– польопривредни факултет

10. Место биваня – општина

11. Место биваня – други населєни места

12. оцена отримуюцосци инвестициї – висока

13. оцена отримуюцосци инвестициї – штредня

14. оцена отримуюцосци инвестициї – нїзка

У складзе з критериюмами яки дефиновани зоз Правилнїком 
ше формує бодовну лїстину на основи якей ше додзелює безпо-
вратни средства. Прияви на Конкурс хтори витворя менєй як 40% 
вкупного числа бодох Комисия далєй нє будзе розпатрац.

Поступанє з приявами хтори одбити/одруцени або хтори у 
подполносци нє прилапени

Член 11.

На основи одлуки Комисия составя, а покраїнски секретар 
приноши Ришенє з обгрунтованьом и поуку о правним средстве 
за подношительох приявох хторим прияви одбити/одруцени, або 
хтори у подполносци нє прилапени на основи предкладаня одлу-
ки.

Право жалби

Член 12.

Право жалби ма кажди нєзадовольни подношитель прияви на 
основи одлуки хтора обявена на урядовим интернет-боку По-
країнского секретарияту.

Жалбу ше уклада покраїнскому секретарови у чаше 15 дньох 
по доручованю поєдинєчного ришеня, односно найпознєйше у 
чаше 30 дньох по обявйованю Одлуки на урядовим интернет-бо-
ку покраїнского секретарияту за особи за хтори особне доручо-
ванє нє було успишне. 

Покраїнски секретар може одруциц жалбу як нєблагочасну, 
нєдошлєбодзену, як жалбу хтору поднєсла нєовласцена особа, 
прилапиц ю у подполносци або часточнє, або ю одбиц як нєос-
новану.

О жалби ше одлучує з ришеньом.

Конєчна одлука

Член 13.

Конєчну одлуку приноши покраїнски секретар, на основи принє-
шених ришеньох по основи евентуалних пригваркох, а хтору ше 
обявює на урядовим интернет-боку Покраїнского секретарияту.

Контракт о додзельованю средствох

Член 14.

По приношеню Одлуки о додзельованю безповратних сред-
ствох, покраїнски секретар, у мено Покраїнского секретарияту, 
заключує контракт о додзельованю средствох зоз хасновательом, 
з яким ше реґулує права и обовязки бокох у контракту.

Хаснователь средствох ма обовязку при подписованю контрак-
ту зоз Покраїнским секретариятом о хаснованю средствох – до-
ручиц векслу з векслову вияву, а за поднїмательох – реґистровану 
векслу зоз векслову вияву, як средство обезпеченя же опрему нє 
одцудзи у чаше 5 рокох, окрем за опрему чий вик експлоатациї 
кратши як єден и рок и приплодни гарла.

По реализациї инвестициї, хаснователь средствох ма обовязку 
у Аґенциї за привредни реґистри уписац заложне право на пред-
метну инвестицию на хасен Покраїнского секретарияту.

Хаснователь средствох хторому средства одобрени за Садзенє 
нових вецейрочних засадох овоци, хмелю и виновей лози; Дзви-
ганє, набавку и опреманє системи процивкаменцовей защити у 
овоцнїкох и вецейрочних засадох и Дзвиганє/набавку оградох з 
дроту коло вецейрочних засадох у ма обовязку доручиц Дава-
тельови средствох або контрактоване рученє правней особи або 
согласносц двох жирантох або гипотеку у вредносци вкупно одо-
брених средствох.

Термин за реализацию инвестициї на основи предрахунку то 
45 днї по подписованю контракта, окрем за инвестициї Садзенє 
нових вецейрочних засадох овоци, хмелю и виновей лози дзе тер-
мин за реализацию инвестициї на основи предрахунку 30. новем-
бер 2021. року.

Виплацованє безповратних средствох

Член 15.

За Инвестициї до физичного маєтку польопривредних ґаздов-
ствох, безповратни средства ше виплацує авансно 75% контрак-
тових средствох по заключованє контракту.

За Потримовку преробку на ґаздовстве и Потримовку малим пи-
варньом безповратни средства ше виплацує авансно 75% контрак-
тованих средствох после того як цо хаснователь безповратних сред-
ствох, доручи Покраїнскому секретарияту тоту документацию: 

• вивод з Аґенциї за привредни реґистри, зоз порцийним 
идентификацийним числом;

• потвердзенє Аґенциї за привредни реґистри о тим же прав-
на особа класована до микро або малей правней особи, у 
складзе зоз Законом о рахунководстве («Службени глаш-
нїк РС», число 73/2019);

• Ориґинални вивод з Реґистру польопривредних ґаздов-
ствох хторе видава Управа за трезор (податки о польо-
привредним ґаздовстве дзе ношитель польопривредного 
ґаздовства поднїматель або правна особа).

Остаток 25% контрактових средствох ше виплацує по реализо-
ваней инвестициї з дїловного плану (уключуюци и власну учасц 
10% и ПДВ), после того як цо хаснователь безповратних сред-
ствох доручи Покраїнскому секретарияту тоту документацию: 

• вимаганє за виплацованє зоз звитом о наменковим троше-
ню средствох;
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• ориґинални рахунок за набавку предметней инвестициї хто-
ри идентични з предрахунком (з датумом по подписованю 
контракту). Спецификация опреми ма облапяц основни ха-
рактеристики конструкциї и опреми (податки хтори дати у 
формуларе прияви маю буц исти як тоти цо у рахунку),

• фискални вирезок; 
• одпосилни лїст за набавку предметней инвестициї за хто-

ру, у складзе з окремнима преписанями, утвердзена обо-
вязка видаваня одпосилного лїсту;

• доказ о оконченим плаценю предметней инвестициї и то 
вивод хтори оверела банка; налог за уплацованє або налог 
за преношенє);

• фотокопию контракту о кредиту, кед же ше предметну ин-
вестицию набавело прейґ кредиту;

• фотокопию ґарантного лїстку за опрему за хтору тото 
предвидзене зоз важацима предписанями;

• єдинствени царински документ (кед подношитель прияви 
директни увознїк – нє старши од датума подписованя кон-
тракту);

• ориґинални вивод з Реґистру польопривредних ґаздов-
ствох хтори видава Управа за трезор (податки о струк-
тури рошлїнскей продукциї або животиньох – унєсц до 
Реґистру польопривредних ґаздовствох по реализациї ин-
вестициї).

• Кед ше окончує набавку квалитетних приплодних гарлох, 
доручує ше и:

• купопрeдайни контракт у хторим маю буц облапени иден-
тификацийни числа животиньох (кед ше квалитетни при-
плодни гарла набавя од реґистрованих польопривредних 
продуковательох) хтори оверени при новтарушови;

• ориґинални рахунок и оверени список з идентификаций-
ним числом животиньох (кед ше квалитетни приплодни 
гарла набавя од правних особох);

• педиґре;
• фотокопию увереня о здравственим стану животиньох 

хтору оверела компетентна ветеринарска установа;

– За Инвестициї до физичного маєтку польопривредних ґаз-
довствох (набавку квалитетних приплодних гарлох як и опреми 
за опреманє обєктох за хованє животиньох) ше доручує и:

• ришенє Управи за ветерину же обєкт уписани до Реґистру 
обєктох за одхов, триманє и обток животиньох (ришенє 
муши глашиц на мено хаснователя средствох).

– За Потримовку преробку на ґаздовстве (преробок овоци и 
грозна) ше доручує и:

• потвердзенє о упису до Винїцарского и Винарского 
реґистру або

• потвердзенє о упису до Реґистру продуковательох моцно-
го алкоголного напою;

– за Потримовку преробку на ґаздовстве (преробок млєка и 
меса) ше доручує и:

• ришенє Управи за ветерину о упису до Реґистру придуко-
вательох малих количествох примарних продуктох 

– За Потримовку малим пиварньом ше доручує и:
• ришенє Министерства польопривреди, лєсарства и водо-

привреди о упису до Реґистру продуковательох пива.

По реализациї инвестициї и доручованя вимаганей докумен-
тациї, Покраїнски секретарият пририхтує контракт о залоги 
на основи якого хаснователь средствох у Аґенциї за привредни 
реґистри уписує заложне право на предметну инвестицию на ха-
сен Покраїнского секретарияту.

Покраїнски секретарият прейґ Сектору за запровадзованє по-
льопривредней политики, провадзенє европских интеґрацийох у 
обласци руралного розвою и совитодавней служби, наклада По-
льопривредней фаховей и совитодавней служби АП Войводини 
утвердзиц фактови стан на терену, з доручованьом звиту и запис-
нїка Покраїнскому секретарияту.

Безповратни средства ше будзе виплацовац у складзе з 
прилївом средствох до буджету АП Войводини.

Обовязки хасновательох средствох

Член 16.

Хаснователь безповратних средствох по конкурсу длужен: 

1. рухому ствар, односно нєрухомосц хтора предмет инве-
стициї за хтору витворел стимулациї, хасновац у складзе з 
предвидзену наменку; 

2. рухому ствар, односно нєрухомосц хтора предмет ин-
вестициї за хтору витворел стимулациї, нє одцудзиц 
и/або нє давац другей особи на хаснованє найменєй 
пейц роки по виплацованю стимулацийох, односно 
єден рок кед окончена набавка квалитетних приплод-
них гарлох;

3. минимално пейц роки ше занїмац з продукцию за хтору 
одобрени стимулуюци средства;

4. кед окончена набавка приплодних гарлох, у Реґистре по-
льопривредних ґаздовствох хторе видава Управа за трезор, 
минимално пейц роки, мац уписане найменєй тото число 
гарлох за хтори витворена стимулация;

5. кед пришло до загинуца животиньох о тим информовац 
Покраїнски секретарият;

6. шицку документацию хтора у вязи з инвестицию чувац 
найменєй пейц роки по виплацованю стимулацийох.

Обовязки хасновательох средствох ше реґулує з контрактом и 
Правилнїком о запровадзованю конкурсох хтори розсписує По-
країнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсар-
ство.

Провадзенє вивершeня контракту

Член 17.

Административну контролу, односно виполнєносц обовязкох 
з контракту провадзи и контролує ресорни сектор Покраїнского 
секретарияту. 

Преверйованє стану на терену ше окончує пейц (5) роки по 
преношеню средствох, окрем за опрему чий вик експлоациї 
кратши як єден рок, а провадзи го овласцени сектор Покраїн-
ского секретарияту прейґ звитох и записнїкох Польопривред-
ней фаховей и совитодавней служби АП Войводини зоз тере-
ну. 

Закончуюци одредби

Член 18.

Правилнїк ступа на моц по обявйованю у «Службених новинох 
АП Войводини».

У Новим Садзе, дня 1.2.2021. року 
ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАР,

Чедомир Божич, с.р.

116.

На основи члена 16, 24. и 33. Покраїнскей скупштинскей 
одлуки о покраїнскей управи («Службени новини АПВ», число 
37/14 и 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), у вязи зоз 
Законом о стимулацийох у польопривреди и руралним розвою 
(«Службени глашнїк РС», число 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) 
и Покраїнску скупштинску одлуку о Програми потримовки за 
запровадзованє польопривредней политики и политики рурал-
ного розвою за територию Автономней Покраїни Войводини у 
2021. року («Службени новини АПВ», число 66/2020), а у склад-
зе зоз Правилнїком о запровадзованю конкурсох яки розписує 
Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лє-
сарство, покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и 
лєсарство, приноши 
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ПРАВИЛНЇК
ЗА ДОДЗЕЛЬОВАНЄ СРЕДСТВОХ ЗА СОФИНАНСОВАНЄ 

ТРОШКОХ НАБАВКИ ПРИКЛЮЧНЕЙ МЕХАНЇЗАЦИЇ, 
МАШИНОХ И ОПРЕМИ ЗА ОРҐАНСКУ ПРОДУКЦИЮ НА 

ТЕРИТОРИЇ АП ВОЙВОДИНИ У 2021. РОКУ

1. Общи одредби

Члeн 1.
 
Зоз Правилнїком за додзельованє средствох за софинансованє 

трошкох набавки приключней механїзациї, машинох и опреми 
за орґанску продукцию на териториї АП Войводини у 2021. року 
(у дальшим тексту: Правилнїк) ше предписує висину и способ 
додзельованя средствох, наменку средствох, поступок додзе-
льованя средствох, критериюми за додзельованє средствох и 
други питаня од значносци за конкурс зоз Програми потримов-
ки за запровадзованє польопривредней политики и политики 
руралного розвою за територию Автономней Покраїни Войво-
дини у 2021. рок (у дальшим тексту: Програма) хтора состойна 
часц Покраїнскей скупштинскей одлуки о Програми потримов-
ки за запровадзованє польопривредней политики и политики 
руралного розвою за територию Автономней Покраїни Войво-
дини за 2021. рок («Службени новини АПВ» число 66/2020) на 
хтору согласносц дало Министерство польопривреди, лєсарства 
и водопривреди число: 320-00-09458/2020-09 од 3. децембра 
2020. року.

Програму зоз пасуса 1. того члена прилапела Скупштина Авто-
номней Покраїни Войводини, а Покраїнски секретарият за польо-
привреду, водопривреду и лєсарство (у дальшим тексту: Покраїн-
ски секретарият) задлужени за єй реализацию.

2. Висина и способ додзельованя средствох

Члeн 2.

За реализацию активносцох предвидзени вкупно 9.000.000,00 
динари.

Средства зоз пасуса 1. того члена ше будзе додзельовац прейґ 
конкурсу хтори ше обяви у «Службених новинох АП Войводи-
ни» и дньових новинох «Дневник» зоз хторим Покраїнски се-
кретарият ма заключени контракт о обявйованю актох, як и на 
интернет-боку Покраїнского секретарияту (у дальшим тексту: 
Конкурс).

Конкурс отворени по утрошок средствох, заключно зоз 
12.3.2021. року.

Документацию поднєшену на Конкурс ше нє враца.

Средства за потримовку инвестицийох – по Правилнїку и по 
Конкурсу – ше додзелює безповратно.

Безповратни средства за потимовку инвестицийох по тим кон-
курсу ше утврдзує у суми до 70% вкупно прилаплївих трошкох 
инвестициї.

При обрахунку ше бере вредносц инвестициї без порциї на до-
дату вредносц (ПДВ).

Максимална сума средствох хтори ше додзелює по єдней при-
яви то 700.000,00 динари.

Подношитель прияви може поднєсц лєм єдну прияву по кон-
курсу, за вецей наменки у рамикох конкурсу.

3. Наменка безповратних средствох

Члeн 3.

Безповратни средства яки ше додзелює по тим конкурсу на-
менєни за шлїдуюци инвестициї:

1. набавка приключней механїзациї, машинох и опреми за 
орґанску продукцию 

При розпатраню поднєшених приявох за витворйованє безпо-
вратних средствох, будзе ше припознавац лєм приключни ма-
шини купени после 1.1.2021. року, цо муши буц документоване 
з авансним рахунком, рахунками зоз спецификацию опреми, од-
посилнима лїстками, виводами зоз банки, ґарантнима лїстками, 
царинскима декларациями, кед слово о опреми зоз увозу, як и о 
других доказох, хтори ноша датум после 1.1.2021. року.

Безповратни средства яки ше додзелює по конкурсу нє мож 
хасновац за:

• порциї, уключуюци и порцию на додату вредносц;
• трошки увозу, царини и шпедициї;
• плаценє прейґ компензациї и цесиї;
• обток медзи повязанима особами;
• пенєжни, финансийни кари и трошки парнїчного поступ-

ку;
• трошки банкарскей провизиї;
• трошки премерйованя и ґеодетних знїманьох;
• трошки за купованє половней опреми и материялох;
• трошки за монтажу опреми;
• доприноси у натури.

4. Право на участвованє на конкурсу

Члeн 4.

Право на стимулациї витворюю особи хтори уписани до 
Реґистру польопривредних ґаздовствох, находза ше у активним 
статусу, хтори сертификовани за орґанску продукцию або ше на-
ходза у поступку сертификациї, односно кед су у системи орґан-
скей продукциї, и то:

1. физична особа:
– ношитель реґистрованого комерциялного фамелийного 

польопривредного ґаздовства;
– поднїматель ношитель реґистрованого комерциялного фа-

мелийного польопривредного ґаздовства.

2. правна особа:
– привредне дружтво ношитель реґистрованого комерциял-

ного польопривредного ґаздовства;
– землєдїлска задруґа ношитель реґистрованого комерциял-

ного польопривредного ґаздовства;
– зложена задруґа ношитель реґистрованого комерциялного 

польопривредного ґаздовства.

5. Условия за участвованє на конкурсу

Члeн 5.

Условия за участвованє на конкурсу:

За физични особи и правни особи: 

1. Подношитель прияви муши буц уписани до Реґистру по-
льопривредних ґаздовствох и мац активни статус;

2. Подношитель прияви муши мац место биваня на терито-
риї єдинки локалней самоуправи зоз териториї АП Войво-
дини, односно подношителє прияви ‒ правни особи муша 
мац шедзиско на териториї єдинки локалней самоуправи 
зоз териториї АП Войводини, з тим же и место реализациї 
инвестициї муши буц на териториї єдинки локалней само-
управи зоз териториї АП Войводини;

3. Подношитель прияви муши реґуловац обовязки по ри-
шеньох о надополнєньох за одводньованє/наводньованє 
заключно зоз 31.12. 2021. роком;

4. Подношитель прияви муши реґуловац досцигнути пор-
цийни обовязки компетентного орґану єдинки локалней 
самоуправи, заключно зоз 31.12.2020. роком; 
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5. Подношитель прияви муши вимириц досцигнути обовяз-
ки по контракту о аренди польопривредней жеми у дер-
жавней власносци, заключно зоз 31.12.2020. роком, кед ю 
хаснує;

6. Подношитель прияви за инвестицию за хтору подноши ви-
маганє нє шме хасновац стимулациї по даякей другей ос-
нови (субвенциї, стимулациї, донациї) за исту наменку, од-
носно иста инвестиция нє шме буц предмет другого по-
ступку за хаснованє стимулацийох, окрем стимулацийох у 
складзе з окремним предписаньом з яким ше ушорює кре-
дитну потримовку реґистрованим польопривредним ґаз-
довством;

7. Подношитель прияви нє шме мац нєвимирени обовязки по 
контрактох ґу Покраїнскому секретарияту за польопривре-
ду, водопривреду и лєсарство, як анї ґу Министерству по-
льопривреди, лєсарства и водопривреди, на основи скорей 
подписаних контрактох;

8. Подношитель прияви и добавяч опреми нє можу буц по-
вязани особи ‒ у смислу члена 62. Закона о привредних 
дружтвох («Службени глашнїк», число 36/11 и 99/11 и 
83/14, 5/15, 44/2018 и 95/18 и 91/19);

9. парцели на хторих ше поставя опрему – хтора предмет ин-
вестициї конкурсу – муша буц уписани до Реґистру польо-
привредних ґаздовствох. Кед парцела дата под аренду, час 
по виходзенє аредни муши буц найменєй пейц роки.

Додатни условия за поднїмательох и правни особи:

10. Подношитель прияви – поднїматель и правна особа муша 
буц уписани до Реґистру привредних субєктох и муша мац 
активни статус;

11. Спрам подношителя прияви ‒ правней особи нє шме буц 
порушани поступок предликвидациї и/або ликвидациї;

12. Подношитель прияви ‒ правна особа муши буц класована 
до микро и малей правней особи, у складзе зоз законом з 
яким ше ушорює рахунководство (Службени глашнїк РС», 
число 73/2019);

13. Задруґи муша мац окончену задружну ревизию.

6. Потребна документация

Члeн 6.

Документация яку ше подноши на конкурс:

За физични особи и правни особи: 

1. читко виполнєни формулар прияви;
2. фотокопия особней леґитимациї або одчитана чипова-

на особна леґитимация ношителя реґистрованого польо-
привредного ґаздовства або овласценей особи у правней 
особи;

3. ориґинални вивод з Реґистру польопривредних ґаздов-
ствох хтори видава Управа за трезор (податки о польо-
привредним ґаздовстве, перши бок виводу як и други боки 
виводу з податками о поверхносцох, нє старши як 30 днї);

4. доказ o реґулованим надополнєню за одводньованє/на-
водньованє (потвердзенє яке видава ЯВП «Води Войводи-
ни») заключно зоз 31.12.2020. роком за подношителя при-
яви; 

5. доказ о вимирених досцигнутих порцийних обовязкох за-
ключно зоз 31.12.2020. роком за подношителя прияви (хто-
ре видал компетентни орґан єдинки локалней самоуправи 
места биваня, односно шедзиска подношителя прияви, як 
и компетентного орґану локалней самоуправи у хторей ше 
находзи предметна инвестиция, кед же ше предметна ин-
вестиция находзи на териториї другей локалней самоупра-
ви, на териториї АПВ);

6. доказ о вимирених досцигнутих обовязкох за аренду по-
льопривредней жеми у державней власносци (потвердзенє 
компетентного орґану, або фотокопия контракту з Мини-
стерством польопривреди, лєсарства и водопривреди, як и 
доказ о оконченим уплацованю);

7. за инвестициї хтори векши як 300.000,00 динари мож под-
нєсц предрахунок зоз спецификацию опреми, а конєчни 
ориґинални рахунок муши буц идентични зоз предрахун-
ком по суми, спецификациї и добавячови опреми;

8. ориґинални рахунок за набавку предметней инвестициї 
зоз спецификацию опреми хтора облапя основни характе-
ристики конструкциї и опреми (податки дати у формуларе 
прияви муша буц исти як податки дати у рахунку);

9. одпосилни лїсток за набавку предметней инвестициї; 
10. доказ о оконченим плаценю предметней инвестициї и то ви-

вод яки оверела банка, а кед физична особа плацела з готовим 
пенєжом або з карточку, мож доручиц лєм фискални вирезок 
(фискални рахунки з назначеньом «чек» ше нє будзе розпатрац); 

11. фотокопия контракту о кредиту, кед же ше предметну ин-
вестицию набавело прейґ кредиту;

12. фотокопия ґарантного лїстку за опрему за хтору тото пред-
видзене з важацима предписанями;

13. єдинствени царински документ (кед подношитель прияви 
директни увознїк) – нє старши як 1.1. 2021. року; 

14. фотокопия дипломи о здобутим висшим и високим образо-
ваню;

15. кед же є член задруґи ‒ доручиц потвердзенє о членству;
16. важаца копия сертификату за орґанску продукцию;
17. контракт медзи продуковательом и овласценей контролней 

орґанизациї о контроли або сертификациї орґанскей продукциї;
18. копия Ришеня о виполньованю условийох за окончованє 

роботох контроли и сертификациї у орґанскей продукциї 
за 2020 рок, хторе видало Министарство польопривреди, 
лєсарства и водопривреди, Републики Сербиї, за контрол-
ну орґанизацию хтора при продуковательови запровадзує 
сертификацию орґанскей продукциї.

Додатна обовязна документация за поднїмательох и правни 
особи:

 
19. вивод з Аґенциї за привредни реґистри, з порцийним иден-

тификацийним числом;
20. потвердзенє Аґенциї за привредни реґистри о тим же над 

правну особу нє порушани поступок предликвидациї и/
або ликвидациї;

21. потвердзенє Аґенциї за привредни реґистри о тим же прав-
на особа класована до микро або малей правней особи, у 
складзе зоз Законом о рахунководстве («Службени глаш-
нїк РС», число 73/2019);

22. за задруґи потвердзенє овласценого Ревизийного союзу же 
задруґа дїлує у складзе зоз Законом о задруґох, при чим 
ше потвердзенє видава на основи конєчного звиту о окон-
ченей задружней ревизиї, нє старше як два роки, у складзе 
зоз Законом о задруґох.

Подношитель прияви ше ма вияшнїц на формуларе хтори со-
стойна часц прияви, о тим чи наведзену документацию под точ-
ками 3, 4, 5. обезпечи сам, чи Покраїнски секретарият по служ-
беней длужносци од компетентних орґанох обезпечи податки о 
фактох о яких ше водзи службену евиденцию, у складзе зоз зако-
ном з яким ше ушорює общи управни поступок.

Кед же ше опрему набавя з иножемства, подношитель прияви 
ма обовязку доручиц документи преложени на сербски язик хто-
ри преложел судски толмач. Кед рахунок/предрахунок виказани 
у иножемней валути, нєобходне до формулара прияви уписац 
вредносц опреми у динарскей проциввредносци яка обрахована 
по штреднїм курсу НБС, на дзень видаваня рахунку/предрахунку. 

7. Поступанє з нєподполнима приявами

Члeн 7.

За подношительох нєподполних приявох, Покраїнски секре-
тарият по службеней длужносци од компетентних орґанох обе-
зпечує податки о фактох о яких ше водзи службену евиденцию у 
складзе зоз законом з яким ше ушорює общи управни поступок, а 
за другу документацию ше их повола дополнїц ю у чаше осем (8) 
дньох по доставаню поволанки.
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Кед подношителє нєподполних приявох у чаше зоз предходного 
пасусу нє дополня документацию, прияву ше одруци як нєподполну.

Прияви хтори дополнєни ше будзе розпатрац аж по доручованю 
документациї яка вимагана з поволанку зоз пасуса 1. того члена.

Комисия одруци:

1. Нєблагочасни прияви;
2. Нєдошлєбодзени прияви;
3. Прияви хтори поднєсли особи хтори нє маю право уча-

ствовац на конкурсу.

8. Одлучованє о додзельованю безповратних средствох

Члeн 8.

Комисия за розпатранє приявох (у дальшим тексту: Комисия), 
хтору меновал покраїнски секретар, розпатра поднєшени прия-
ви и приноши записнїк з предкладаньом Одлуки о додзельованю 
средствох. 

Комисия утвердзує лїстину подношитеьох приявох хтори ви-
полнюю условия на основи дорученей документациї, у складзе зоз 
критериюмами яки дефиновани у Конкурсу и Правилнїку и фор-
мує лїстину бодованя на основи хторей ше додзелює безповратни 
средства, а по утрошок средствох яки опредзелєни з Конкурсом. 

До записнїку ше уноши: 

– вкупне число поднєшених приявох з приказом вимаганих 
средствох, 

– прилаплїви прияви з приказом бодох и сумох, 
– нєприлаплїви прияви класовани по причинох нєприла-

плївосци.

Источасно зоз записнїком Комисия приноши и предкладанє 
одлуки о додзельованю средствох.

Зоз предкладаньом Одлуки о додзельованю средствох ше ут-
вердзує поєдинєчни суми средствох по подношительови прияви 
хторому одобрени средства и способ бодованя, а подношительом 
приявох хторим средства нє одобрени ше наводзи причини одби-
ваня/одруцованя.

Одлуку о додзельованю средствох приноши покраїнски секре-
тар на основи предкладаня Комисиї. 

Одлуку ше обяви на урядовим интернет-боку Покраїнского се-
кретарияту: www.psp.vojvodina.gov.rs

Покраїнски секретарият затримує право од подношителя прияви 
питац додатну документацию, як и од польопривредней инспекциї 
Министерства польопривреди, лєсарства и водопривреди вимагац 
контролу реализациї предмета контракту, окреме у случаю рахун-
кох и предрахункох хтори видали добавяче опреми хтори нє у си-
стеми ПДВ и рахункох хтори значно над тарґовищну вредносцу.

9. Критериюми за додзельованє безповратних средствох

Члeн 9.

Комисия дава предкладанє за додзельованє безповратних сред-
ствох на основи поднєшеней документациї, критериюмох и бодох 
яки предписани зоз тим членом и то по таблїчки:

Критериюм

Подношитель вимаганя особа хтора ма менєй як 40 роки

Подношитель вимаганя жена

Подруче з очежанима условиями роботи

Роботна активносц

Власносц пошеду – польопривредну жем и обєкти хтори ше 
хаснує

Датум першей реґистрациї РПҐ

Место биваня

Подношитель вимаганя ма одвитуюце фахове знанє

Потерашнє хаснованє средствох покраїнского секретарияту

Хаснователь сертификовани за орґанску продукцию у пери-
одзе

Хаснователь задруґа або член задруґи

Оцена отримуюцосци инвестициї

У складзе з критериюмами яки дефиновани зоз Правилнїком 
ше формує бодовну лїстину на основи хторей ше додзелює без-
повратни средства. Прияви на конкурс хтори витворя менєй як 60 
боди, Комисия далєй – нє будзе розпатрац.

10. Поступанє з приявами хтори одбити/одруцени або нє у 
подполносци прилапени

Члeн 10.

На основи одлуки хтору принєсол Покраїнски секретар, Коми-
сия составя, а покраїнски секретар приноши ришенє з обгрунто-
ваньом и поуку о правним средстве за подношительох приявох 
хторим прияви одбити/одруцени, або нє у подполносци прилапе-
ни.

11. Право жалби 

Члeн 11.

Право жалби ма и кажди нєзадовольни подношитель прияви 
на основи одлуки хтора обявена на урядовим интернет-боку По-
країнского секретарияту.

Жалбу ше уклада покраїнскому секретарови у чаше 15 дньох 
по доручованю поєдинєчного ришеня, односно найпознєйше у 
чаше 30 дньох по обявйованю Одлуки одлуки на интернет-боку 
покраїнского секретарияту за особи за хтори особне доручованє 
нє було успишне. 

Жалбу покраїнски секретар може одруциц як нєблагочасну, нє-
дошлєбодзену, як жалбу хтору поднєсла нєовласцена особа, при-
лапиц ю у подполносци або часточнє, або ю одбиц як нєосновану.

О жалби ше одлучує з ришеньом.

12. Конєчна одлука

Члeн 12.

Конєчну одлуку приноши покраїнски секретар, на основи 
принєшених ришеньох по основи евентуалних жалбох, а хтору 
ше обяви на урядовим интернет-боку Покраїнского секретарияту.

13. Контракт о додзельованю безповратних средствох

Члeн 13.

По приношеню одлуки о додзельованю безповратних сред-
ствох, покраїнски секретар у мено Покраїнского секретарияту 
заключує контракт о додзельованю средствох зоз хасновательом, 
з яким ше реґулує права и обовязки контрактових бокох.

Хаснователь средствох ма обовязку – же би при подписованю 
контракту зоз Покраїнским секретариятом о хаснованю сред-
ствох – доручел векслу зоз векслову вияву, а за правну особу – 
реґистровану векслу зоз веклсову вияву, як средство обезпеченя 
же ше машини и опрему нє одцудзи у чаше пейц (5) рокох, окрем 
за опрему чий вик експлоатациї кратши як єден рок.
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14. Виплацованє безповратних средствох 

Члeн 14.

Средства ше будзе виплацовац на основи контракту медзи По-
країнским секретариятом и хасновательом средствох.

Секретарият, прейґ компетентного сектору, наклада Польо-
привредней фаховей и совитодавней служби АП Войводини фо-
тоґрафовац предметну инвестицию и доручиц звит и записнїк о 
стану предметней инвестициї Секретарияту, после чого ше сред-
ства будзе виплацовац у складзе зоз прилївом средствох до буд-
жету АП Войводини и после того як цо Хаснователь средствох 
доручи шлїдуюцу документацию: 

• вимаганє за виплацованє зоз звитом о наменковим троше-
ню средствох;

• ориґинални рахунок за набавку предметней инвести-
циї. Спецификация машинох и опреми ма облапяц ос-
новни характеристики конструкциї и опреми (податки 
хтори дати у формуларе прияви маю буц исти як и на 
рахунку);

• одпосилни лїст за набавку предметней инвестициї за хто-
ру, у складзе з окремнима преписанями, утвердзена обо-
вязка видаваня одпосилного лїстку; 

• доказ о оконченим плаценю предметней инвестициї и то 
вивод яки оверела банка, а кед физична особа плацела з го-
товим пенєжом або з карточку, мож доручиц лєм фискални 
вирезок (фискални рахунки з назначеньом «чек» ше нє бу-
дзе розпатрац); 

• фотокопию контракту о кредиту, кед же ше предметну ин-
вестицию набавело прейґ кредиту;

• фотокопию ґарантного лїстку за опрему за хтору тото 
предвидзене з важацима предписанями;

• єдинствени царински документ (кед подношитель прияви 
директни увознїк) – нє старши як 1.1. 2021. року; 

• ориґинални Вивод з Реґистру польопривредних ґаздов-
ствох хтори видава Управа за трезор (податки о польо-
привредним ґаздовстве, перши бок виводу як и други боки 
виводу з податками о поверхносцох, нє старши як 30 днї).

Покраїнски секретарият затримує право од подношителя при-
яви питац додатну документацию. Тиж, Покраїнски секретари-
ят може од польопривредней инспекциї Министерства польо-
привреди, лєсарства и водопривреди питац же би ше окончело 
контролу реализациї предмету контракту, а окреме у случаю 
рахункох и предрахункох хтори видали добавяче опреми хтори 
нє у системи ПДВ и рахункох хтори значно над тарґовищну вред-
носцу.

У моменту виплацованя средствох рахунок поднїмателя и 
правней особи нє шме буц у блокади.

Плаценє ше муши окончиц на чечуци рахунок добавяча або го-
товински, а плаценє прейґ компензациї и цесиї ше нє будзе при-
познавац.

Секретарият прейґ компетентного сектору може наложиц По-
льопривредней фаховей и совитодавней служби АП Войводини 
утвердзиц фактични стан (закончуюцу контролу) на терену, з до-
ручованьом звиту и записнїку Секретарияту.

Безповратни средства ше будзе виплацовац у складзе з 
прилївом средствох до буджету АП Войводини.

15. Обовязки хасновательох средствох

Члeн 15.

Обовязки хасновательох средствох буду реґуловани з контрак-
том и Правилнїком о запровадзованю конкурсох хтори розсписує 
покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсар-
ство.

16. Провадзенє вивершeня контракту

Члeн 16.

Административну контролу, односно виполнєносц обовязкох 
з контракту, провадзи и контролує ресорни сектор Покраїнского 
секретарияту.

Стан на терену ше преверює пейц (5) роки по преношеню сред-
ствох, окрем за опрему чий вик експлоатациї кратши як єден 
рок, а провадзи го овласцени сектор Покраїнского секретарияту, 
прейґ звитох и записнїкох Польопривредней фаховей и совито-
давней служби АП Войводини з терену.

17. Закончуюци одредби

Члeн 17.

Правилнїк ступа на моц по обявйованю у «Службених новинох 
Автономней Покраїни Войводини».

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАР,
Чедомир Божич, с.р.

117.

На основи члена 16, 24. и 33. Покраїнскей скупштинскей одлу-
ки о покраїнскей управи («Службени новини АПВ», число 37/14 и 
54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), у вязи зоз Законом о 
стимулацийох у польопривреди и руралним розвою («Службени 
глашнїк РС», число 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и Покраїнску 
скупштинску одлуку о Програми потримовки за запровадзованє 
польопривредней политики и политики руралного розвою за те-
риторию Автономней Покраїни Войводини у 2021. року («Служ-
бени новини АПВ», число 66/2020), а у складзе зоз Правилнїком 
о запровадзованю конкурсох яки розписує Покраїнски секрета-
рият за польопривреду, водопривреду и лєсарство, покраїнски 
секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство, приноши 

ПРАВИЛНЇК
ЗА ДОДЗЕЛЬОВАНЄ БЕЗПОВРАТНИХ СРЕДСТВОХ ЗА 

ОПРЕМАНЄ СТАТКАРСКИХ ФАРМОХ У АП ВОЙВОДИНИ 
У 2021. РОКУ

Общи одредби

Член 1.

Зоз Правилнїком о додзельованю безповратних средствох за 
опреманє статкарских фармох у АП Войводини у 2021. року (у 
дальшим тексту: Правилнїк) ше предписує наменку средствох, 
поступок додзельованя средствох, критериюми за додзельо-
ванє средствох и други питаня хтори значни за Конкурс зоз 
Програми мирох за запровадзованє польопривредней политики 
и политики руралного розвою за територию Автономней По-
країни Войводини у 2021. року («Службени новини АПВ», чис-
ло 66/2020), (у дальшим тексту: Програма) хтора состойна часц 
Покраїнскей скупштинскей одлуки о Програми потримовки за 
запровадзованє польопривредней политики и политики рурал-
ного розвою за територию Автономней Покраїни Войводини у 
2021. року («Службени новини АПВ», число 66/2020) на хтору 
согласносц дало Министерство польопривреди, лєсарства и 
водопривреди, число: 320-00-09458/2020-09 од 3.12.2021. року. 

Програму зоз пасусу 1. того члена прилапела Скупштина АП 
Войводини, а Покраїнски секретарият за польопривреду, водо-
привреду и лєсарство (у дальшим тексту: Покраїнски секретари-
ят) задлужени за єй реализацию.

Висина и способ додзельованя стимулуюцих средствох

Члeн 2.

За реализацию активносцох предвидзени вкупно – 
90.000.000,00 динари.
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Средства зоз пасуса 1. того члена ше будзе додзельовац прейґ 
конкурсу хтори ше обяви у «Службених новинох АП Войводини» 
и у дньових новинох «Дневник» зоз хторим Покраїнски секрета-
рият ма заключени контракт о обявйованю актох, як и на интер-
нет-боку Секретарияту (у дальшим тексту: Конкурс).

Конкурс отворени по 5.3.2021. року.

Документацию поднєшену на Конкурс ше нє враца. На вима-
ганє подношительох прияви хтори нє витворели право на безпо-
вратни средства, мож врациц документацию, так же ше доручує 
єй оверени фотокопиї.

Средства за потримовку инвестицийох ‒ спрам Правилнїка и 
по Конкурсу ‒ ше додзелює безповратно. 

За подношительох приявох: физични особи, преднїмательох 
и правни особи стимулуюци средства за oпреманє статкарских 
фармох по Конкурсу ше утвердзує у суми до 70% прилаплївих 
трошкох инвестицийох.

При обрахунку ше бере вредносц инвестициї без порциї на до-
дату вредносц (ПДВ).

Максимална сума безповратних средствох по єдней прияви нє 
може буц векша як 2.000.000,00 динари.

Минимална сума безповратних средствох по єдней прияви 
виноши 60.000,00 динари, односно будзе ше розпатрац лєм тоти 
прияви чия вредносц инвестициї 100.000,00 динари або векша.

При розпатраню поднєшених приявох за витворйованє безпо-
вратних средствох, будзе ше припознавац лєм инвестициї хтори 
реализовани по 1.1.2021. року.

Наменки за яки мож хасновац средства

Члeн 3.

Безповратни средства яки ше додзелює по Конкурсу наменєни 
за набавку новей опреми:

Сектор млєко:

1. Опрема за доєнє, хладзенє и чуванє млєка на фарми, уклю-
чуюци шицки елементи, материяли и инсталациї;

2. Машини и опрема за рукованє и транспорт черствого, 
получечного и чечного хлївского гною (транспортери за 
хлївски гной; пошореня за мишанє получечного и чечно-
го хлївского гною; пумпи за випражньованє резервоарох; 
сепаратори за получечни и чечни хлївски гной; машини за 
полнєнє чечного хлївского гною;

3. Машини и опрема за пририхтованє статковей покарми, 
за карменє и напаванє животиньох (млїни и блендери/ми-
шачки за пририхтованє статковей покарми; опрема и до-
зовачи за концентровану статкову покарму; екстрактори; 
транспортери; микс прикочи и дозовачи за вельку статко-
ву покарму; 

4. Опрема за фиксни огради и електрични огради за пасови-
ска/луки.

Сектор месо и вайца

1. Машини и опрема за рукованє и транспорт черствого, 
получечного и чечного хлївского гною (транспортери за 
хлївски гной; пошореня за мишанє получечного и чечно-
го хлївского гною; пумпи за випражньованє резервоарох; 
сепаратори за получечни и чечни хлївски гной; машини за 
полнєнє чечного хлївского гною;

2. Опреманє обєктох за хованє и продукцию прашатох за кар-
менє;

3. Машини и опрема за пририхтованє статковей покарми, 
за карменє и напаванє животиньох (млїни и блендери/ми-
шачки за пририхтованє статковей покарми; опрема и до-

зовачи за концентровану статкову покарму; екстрактори; 
транспортери; микс прикочи и дозовачи за вельку статко-
ву покарму;

4. Опрема за змесценє квокох, специялизовани/окреме опре-
мени клїтки;

5. Опрема за фиксни огради и електрични огради за пасови-
ска/луки;

6. Набавка опреми за живинарски фарми за продукцию кон-
зумних вайцох;

7. Набавка опреми за сортованє, пакованє и чуванє конзум-
них вайцох;

8. Опреманє обєктох за манипулацию, одкладанє и обробок 
хлївского гною;

9. Набавка опреми за рукованє, зберанє и хаснованє живо-
тиньского гною; окремна опрема за транспорт гною.

Хаснователь стимулуюцих средствох може поднєсц лєм єдну 
прияву по єдней файти животиньох.

Средства хтори ше додзелює нє мож хасновац за:

• инвестициї хтори реализовани пред 1.1.2021. року и опре-
му купену пред тим датумом;

• порциї, учишлююци и порцию на додату вредносц;
• царински, увозни и други файти административних так-

сох, як и за надополнєня за потребни согласносци од дер-
жавних институцийох и явних подприємствох;

• трошки банкарскей провизиї, трошки ґаранциї и подобни 
надополнєня;

• купованє половней опреми и материялох;
• власну роботу и материял подношителя вимаганя;
• трошки превоженя, монтажи и други оперативни трошки;
• доприноси у натури (власна робота и материял);
• набавку предметней инвестициї, лизинґ, цесию, компен-

зацию, асиґнацию або други способи на яки ше вимирює 
обовязку прейґ вимирйованя длуствох;

• обток медзи повязанима особами.

Право участвованя на Конкурсу

Члeн 4.

Право на стимулациї витворюю особи хтори уписани до 
Реґистру польопривредних ґаздовствох и хтори ше находза у ак-
тивним статусу, и то:

1. физична особа:
– ношитель реґистрованого комерциялного фамелийного 

польопривредного ґаздовства;
– поднїматель ношитель реґистрованого комерциялного фа-

мелийного польопривредного ґаздовства.

2. правна особа:
– привредне дружтво ношитель реґистрованого комерциял-

ного польопривредного ґаздовства;
– землєдїлска задруґа ношитель реґистрованого комерциял-

ного польопривредного ґаздовства; 
– зложена задруґа ношитель реґистрованого комерциялного 

польопривредного ґаздовства.

Условия за участвованє на Конкурсу

Члeн 5.

За физични и правни особи:

1. Подношитель прияви муши буц уписани до Реґистру 
привредних ґаздовствох и буц у активним статусу;

2. Подношитель прияви муши мац место биваня на терито-
риї єдинки локалней самоуправи зоз териториї АП Войво-
дини, односно подношителє прияви ‒ правни особи муша 
мац шедзиско на териториї єдинки локалней самоуправи 
зоз териториї АП Войводини, з тим же и место реализациї 
инвестициї муши буц на териториї єдинки локалней само-
управи зоз териториї АП Войводини;



Бок 190 - Числo 5 СЛУЖБЕНИ НОВИНИ АПВ 3. фебруар 2021.

3. Подношитель прияви муши реґуловац обовязки по ри-
шеньох о надополнєньох за одводньованє/наводньованє 
заключно зоз 31.12.2020. роком;

4. Подношитель прияви муши реґуловац досцигнути пор-
цийни обовязки од овласценого орґану єдинки локалней 
самоуправи, заключно зоз 31.12.2020. роком;

5. Подношитель прияви муши вимириц досцигнути обовяз-
ки по контрактох о аренди польопривредней жеми у дер-
жавней власносци, заключно зоз 31.12. 2020. роком, кед же 
ю хаснує;

6. Подношитель прияви за инвестицию за хтору подноши ви-
маганє нє шме хасновац стимулациї по даякей другей осно-
ви (субвенциї, стимулациї, донациї) за исту наменку, однос-
но иста инвестиция нє шме буц предмет другого поступку 
за хаснованє стимулацийох, окрем стимулацийох у складзе 
з окремним предписаньом з яким ше ушорює кредитну по-
тримовку реґистрованим польопривредним ґаздовством;

7. Подношитель прияви нє шме мац нєвиполнєни и нєреґу-
ловани контрактово обовязки, як и наплацовани обовязки 
прейґ суду у остатнїх 3 рокох спрам Покраїнского секрета-
рияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство, на ос-
нови скорей подписаних контрактох;

8. Подношитель прияви и добавяч опреми нє можу буц по-
вязани особи ‒ у смислу члена 62. Закона о привредних 
дружтвох («Службени глашнїк», число 36/11, 99/11, 83/14, 
5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);

9. Подношитель прияви муши буц власнїк животинї;
10. Подношитель прияви муши мац реґистровани обєкт 

за змесценє животиньох у складзе зоз Правилнїком о 
реґистрациї, односно одоброваню обєктох за хованє, три-
манє и обток зоз животинями («Службени глашнїк РС», 
число 36/2017) у власнїцтве або закупу у периодзе най-
менєй пейц роки починаюци од 1.1.2021 року.

Додатни условия за поднїмательох и правни особи:

11. Подношитель прияви – поднїматель и правна особа муша 
буц уписани до Реґистру привредних субєктох и муша буц 
у активним статусу;

12. Спрам подношителя прияви ‒ правней особи нє шме буц 
порушани поступок предликвидациї и/або ликвидациї;

13. Подношитель прияви ‒ правна особа/поднїматель муши 
буц класовани до микро и малей правней особи, у складзе 
зоз законом з яким ше ушорює рахунководство;

14. Задруґи муша мац окончену задружну ревизию.

Специфични условия за участвованє на Конкурсу

Члeн 6.

На Конкурсу можу участвовац РПҐ хтори маю:

Сектор млєко 

Польопривредни ґаздовства хтори у своєй власносци маю РПҐ 
1-19 дойки. 

Польопривредне ґаздовство муши мац потвердзенє за дойки 
хторе видала овласцена ветеринарска служба. 

За инвестициї у секторе продукциї овчого, односно кожого 
млєка нєт специфични критериюми прилаплївосци. 

Сектор месо 

Польопривредни ґаздовства з менєй як 20 гарла квалитетних 
приплодних говедох раси хтори за карменє 

або менєй як 150 гарла приплодних овцох або козох, 

або менєй як 30 приплодни прашачки, 

або менєй як 100 швинї за карменє,

або од 1.000-3.999 бройлери (курчата). 

Сектор продукциї комзумних вайцох нє ма специфични крите-
риюми прилаплївосци. 

Польопривредне ґаздовство муши мац потвердзенє за одвиту-
юцу катеґорию животиньох хтору видала овласцена ветеринар-
ска служба.

Потребна документация

Члeн 7.

Документация яку ше подноши на Конкурс:

За физични и правни особи:

1. читко виполнєни формулар прияви;
2. фотокопия особней леґитимациї або одчитана чипова-

на особна леґитимация ношителя реґистрованого польо-
привредного ґаздовства або овласценей особи у правней 
особи;

3. ориґинални вивод з Реґистру польопривредних ґаздов-
ствох хтори видава Управа за трезор (податки о польо-
привредним ґаздовстве, перши бок виводу як и други боки 
виводу з податками о поверхносцох и чишлє животиньох, 
нє старши як 30 днї);

4. доказ o реґулованим надополнєню за одводньованє/на-
водньованє (потвердзенє яке видава ЯВП «Води Войводи-
ни») заключно зоз 31.12.2020. роком за подношителя при-
яви;

5. доказ о вимирених досцигнутих порцийних обовязкох 
заключно зоз 31.12.2020. роком за подношителя прияви 
(хторе видал овласцени орґан єдинки локалней самоупра-
ви места биваня, односно шедзиска подношителя прияви, 
як и компетентного орґану локалней самоуправи у хторей 
ше находзи предметна инвестиция, кед же ше предметна 
инвестиция находзи на териториї другей локалней самоу-
прави, на териториї АПВ);

6. доказ о вимирених досцигнутих обовязкох за аренду по-
льопривредней жеми у державней власносци (потвердзенє 
овласценого орґану, або фотокопия контракту з Министер-
ством польопривреди, лєсарства и водопривреди, як и до-
каз о оконченим уплацованю).

7. за инвестициї хтори векши як 300.000,00 динари мож под-
нєсц предрахунок зоз спецификацию опреми, а конєчни 
ориґинални рахунок муши буц идентични зоз предрахун-
ком по суми, спецификациї и добавячови опреми;

8. ориґинални рахунок за набавку предметней инвестициї. 
Спецификация опреми муши облапяц основни характери-
стики машинох и опреми (податки дати у формуларе при-
яви муша буц исти як на рахунку);

9. одпосилни лїсток за набавку предметней инвестициї;
10. доказ о оконченим плаценю предметней инвестициї и то 

вивод яки оверела банка, а кед физична особа плацела з го-
товим пенєжом або з карточку, мож доручиц лєм фискални 
вирезок (фискални рахунки з назначеньом «чек» ше нє бу-
дзе розпатрац);

11. фотокопия контракту о кредиту, кед же ше предметну ин-
вестицию набавело прейґ кредиту;

12. фотокопия ґарантного лїстку за опрему за хтору тото пред-
видзене з важацима предписанями;

13. єдинствени царински документ (кед подношитель прияви 
директни увознїк) – нє старши як 1.1. 2021. року;

14. фотокопия дипломи о здобутим висшим и високим образо-
ваню;

15. кед же є член задруґи ‒ доручиц потвердзенє о членству;
16. кед же подношитель прияви сертификовани ‒ доручиц ко-

пию сертификатох за орґанску продукцию або сертификат 
о защиценим ґеоґрафским походзеню;

17. оверену фотокопию контракту о закупу обєкту кед же є нє 
власнїк обєкту – у периодзе найменєй пейц роки, односно 
починаюци од 1.1.2021. року;

18. потвердзенє о чишлє гарлох за одвитуюцу катеґорию жи-
вотиньох, хторе видала овласцена ветеринарска служба;

19. ришенє же обєкт уписани до Реґистру обєктох за хованє, 
триманє и обток животиньох.
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Додатна обовязна документация за поднїмательох и правни 
особи:

20. вивод з Аґенциї за привредни реґистри, зоз порцийним 
идентификацийним числом;

21. потвердзенє Аґенциї за привредни реґистри о тим же над 
правну особу нє порушани поступок предликвидациї и/
або ликвидациї;

22. потвердзенє Аґенциї за привредни реґистри о тим же прав-
на особа класована до микро або малей правней особи, у 
складзе зоз Законом о рахунководстве («Службени глаш-
нїк РС», число 73/2019);

23. за задруґи потвердзенє овласценого Ревизийного союзу же 
задруґа дїлує у складзе зоз Законом о задруґох, при чим 
ше потвердзенє видава на основи конєчного звиту о окон-
ченей задружней ревизиї, нє старше як два роки, у складзе 
зоз Законом о задруґох.

Подношитель прияви ше ма вияшнїц на формуларе хтори со-
стойна часц прияви, о тим чи наведзену документацию под точ-
ками 3, 4, 5. обезпечи сам, чи Покраїнски секретарият по службе-
ней длужносци од овласцених орґанох обезпечи податки о фактох 
о яких ше водзи службену евиденцию, у складзе зоз законом з 
яким ше ушорює общи управни поступок.

Кед же ше опрему набавя з иножемства, подношитель прияви 
ма обовязку доручиц документи преложени на сербски язик хто-
ри преложел судски толмач. Кед рахунок/предрахунок виказани 
у иножемней валути, нєобходне до формулара прияви уписац 
вредносц опреми у динарскей проциввредносци яка обрахована 
по штреднїм курсу НБС, на дзень видаваня рахунку/предрахунку.

Комисия затримує право, попри наведзених, питац и други до-
кументи.

Поступок приношеня одлуки у складзе з Дїловнїком.

Поступанє з нєподполнима приявами

Члeн 8.

За подношительох нєподполних приявох, Покраїнски секре-
тарият по службеней длужносци од компетентних орґанох обе-
зпечує податки о фактох о яких ше водзи службену евиденцию у 
складзе зоз законом з яким ше ушорює общи управни поступок, а 
за другу документацию ше их повола дополнїц ю у чаше осем (8) 
дньох по доставаню поволанки.

У случаю же подношителє нєподполних приявох, у чаше з 
предходного пасусу нє дополня документацию, прияву ше одру-
ци як нєподполну.

Прияви хтори дополнєни ше будзе розпатрац аж по доручо-
ваню документациї яка вимагана з поволанку зоз пасуса 1. того 
члена.

Комисия одруци:

¨ нєблагочасни прияви;
¨ нєдошлєбодзени прияви;
¨ прияви хтори поднєсли нєовласцени особи.

Одлучованє о додзельованю средствох

Члeн 9.

Комисия за розпатранє приявох (у дальшим тексту: Комисия), 
хтору меновал покраїнски секретар, розпатра поднєшени прия-
ви и приноши записнїк з предкладаньом oдлуки о додзельованю 
средствох. 

Комисия утвердзує лїстину подношитеьох приявох хтори ви-
полнюю условия на основи дорученей документациї, у складзе 
зоз критериюмами яки дефиновани у Конкурсу и Правилнїку и 

формує лїстину бодованя на основи хторей ше додзелює безпо-
вратни средства, а по утрошок средствох яки опредзелєни з Кон-
курсом. 

До записнїка ше уноши: 

– вкупне число поднєшених приявох з приказом вимаганих 
средствох, 

– прилаплїви прияви з приказом бодох и сумох, 
– нєприлаплїви прияви класовани по причинох нєприла-

плївосци.

Источасно зоз записнїком Комисия приноши и предкладанє 
одлуки о додзельованю средствох.

Зоз предкладаньом Одлуки о додзельованю средствох ше ут-
вердзує поєдинєчни суми средствох по подношительови прияви 
хторому одобрени средства и способ бодованя, а подношительом 
приявох хторим средства нє одобрени ше наводзи причини одби-
ваня/одруцованя.

Одлуку о додзельованю средствох приноши покраїнски секре-
тар на основи предкладаня Комисиї. 

Одлуку ше обяви на урядовим интернет-боку Покраїнского се-
кретарияту: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Покраїнски секретарият затримує право од подношителя при-
яви питац додатну документацию, як и од польопривредней ин-
спекциї Министерства польопривреди, лєсарства и водопривре-
ди вимагац контролу реализациї предмету контракту, окреме у 
случаю рахункох и предрахункох хтори видали добавяче опреми 
хтори нє у системи ПДВ и рахункох хтори значно над тарґовищну 
вредносцу.

Критериюми за додзельованє средствох

Члeн 10.

Комисия дава предкладанє за додзельованє безповратних сред-
ствох на основи поднєшеней документациї и критериюмох: 

• Подношитель вимаганя особа хтора ма менєй як 40 роки;
• Подношитель вимаганя жена;
• Польопривредне ґаздовство ше находзи на подручу з оче-

жуюцима условиями роботи;
• Хаснователь сертификовани за орґанску продукцию и/або 

продукує сировину або готови продукт зоз ґеоґрафским 
походзеньом;

• Хаснователь задруґа або член задруґи;
• Роботна активносц;
• Власнїцтво пошеду – польопривредна жем и обєкти хтори 

ше хаснує;
• Датум першей реґистрациї РПҐ;
• Место биваня;
• Оцена отримуюцосци инвестициї;
• Потерашнє хаснованє средствох Покраїнского секретари-

яту за польопривреду, водопривреду и лєсарство.

У складзе з критериюмами яки дефиновани зоз Правилнїком 
ше формує бодовну лїстину на основи хторей ше додзелює безпо-
вратни средства. Прияви на Конкурс хтори витворя менєй як 40% 
вкупного числа бодох Комисия далєй нє будзе розпатрац. 

Поступанє з приявами хтори одбити/одруцени або нє у 
подполносци прилапени

Члeн 11.

На основи одлуки Комисия составя, а покраїнски секретар при-
ноши ришенє з обгрунтованьом и поуку о правним средстве за 
подношительох приявох хторим прияви одбити/одруцени, або нє 
у подполносци прилапени.
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Право жалби

Члeн 12.

Право жалби ма и кажди нєзадовольни подношитель прияви 
на основи одлуки хтора обявена на урядовим интернет-боку По-
країнского секретарияту.

Жалбу ше уклада покраїнскому секретарови у чаше 15 дньох по 
доручованю поєдинєчного ришеня, односно найпознєйше у чаше 
30 дньох по обявйованю Одлуки на интернет-боку покраїнского се-
кретарияту за особи за хтори особне доручованє нє було успишне. 

Жалбу покраїнски секретар може одруциц як нєблагочасну, нє-
дошлєбодзену, як жалбу хтору поднєсла нєовласцена особа, при-
лапиц ю у подполносци або часточнє, або ю одбиц як нєосновану.

О жалби ше одлучує з ришеньом.

Конєчна одлука

Члeн 13.

Конєчну одлуку приноши покраїнски секретар, на основи 
принєшених ришеньох по основи евентуалних жалбох, а хтору 
ше обяви на урядовим интернет-боку Покраїнского секретарияту.

Контракт о додзельованю средствох

Члeн 14.

По приношеню одлуки о додзельованю безповратних сред-
ствох секретар у мено Покраїнского секретарияту заключює 
контракт о додзельованю средствох зоз хасновательом з яким ше 
реґулує права и обовязки контрактових бокох.

Хаснователь средствох ма обовязку ‒ при подписованю кон-
тракту зоз Покраїнским секретариятом о хаснованю средствох 
– доручиц векслу и векслову вияву, а за правни особи – реґистро-
вану векслу з векслову вияву, як средство обезпеченя же опрему 
нє одцудзи у чаше пейцох (5) рокох, окрем за потрошни средства.

Виплацованє безповратних средствох

Члeн 15.

Безповратни средства ше виплацує по реализациї инвестициї, 
односно после того як хаснователь безповратних средствох мон-
тирує опрему и доручи Секретарияту тоту документацию:

• вимаганє за виплацованє зоз звитом о наменковим троше-
ню средствох;

• ориґинални рахунок за набавку предметней инвестициї. 
Спецификация опреми муши облапяц основни характери-
стики машинох и опреми (податки дати у формуларе при-
яви муша буц исти як на рахунку);

• одпосилни лїсток за набавку предметней инвестициї за 
хтору, у складзе з окремнима преписанями, утвердзена 
обовязка видаваня одпосилного лїстку;

• доказ о оконченим плаценю предметней инвестициї и то 
вивод яки оверела банка, а кед физична особа плацела з го-
товим пенєжом або з карточку, мож доручиц лєм фискални 
вирезок (фискални рахунки з назначеньом «чек» ше нє бу-
дзе розпатрац);

• фотокопию контракту о кредиту, кед же ше предметну ин-
вестицию набавело прейґ кредиту;

• фотокопию ґарантного лїстку за опрему за хтору тото 
предвидзене з важацима предписанями;

• єдинствени царински документ (кед подношитель прияви 
директни увознїк) – нє старши як 2020. року;

• ориґинални Вивод з Реґистру польопривредних ґаздов-
ствох хтори видава Управа за трезор (податки о польо-
привредним ґаздовстве, перши бок виводу як и други боки 
виводу з податками о поверхносцох и чишлє животиньох, 
нє старши як 30 днї).

Покраїнски секретарият затримує право од подношителя при-
яви питац додатну документацию. Тиж, Покраїнски секретарият 
може од польопривредней инспекциї Министерства польопривре-
ди, лєсарства и водопривреди питац же би ше окончело контролу 
реализациї предмету контракту, а окреме у случаю рахункох и 
предрахункох хтори видали добавяче опреми хтори нє у системи 
ПДВ и рахункох хтори значно над тарґовищну вредносцу.

У моменту виплацованя средствох рахунок поднїмателя и 
правней особи нє шме буц у блокади. 

Плаценє ше окончує на чечуци рахунок добавяча або готовин-
ски, а плаценя прейґ компензациї и цесиї ше нє будзе припозна-
вац.

Секретарият прейґ компетентного сектору може наложиц По-
льопривредней фаховей и совитодавней служби АП Войводини 
же би утвердзела фактови стан (закончуюцу контролу) на терену, 
з доручованьом звитох и записнїкох Секретарияту.

Безповратни средства ше будзе виплацовац у складзе з 
прилївом средствох до буджету АП Войводини.

Обовязки хасновательох средствох

Члeн 16.

Обовязки хасновательох средствох буду реґуловани з контрактом 
и Правилнїком о запровадзованю Конкурсох хтори розсписує по-
країнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство.

Хаснователь безповратних средствох по Конкурсу длужен:

1. рухому ствар, односно нєрухомосц хтора предмет инве-
стициї за хтору витворел стимулациї, хасновац у складзе з 
предвидзену наменку;

2. рухому ствар, односно нєрухомосц хтора предмет инве-
стициї за хтору витворел стимулациї нє одцудзиц анї дац 
другей особи на хаснованє найменєй пейц роки по випла-
цованю стимулациї;

3. шицку документацию хтора ше одноши на инвестицию чу-
вац найменєй пейсц роки од дня виплацованя стимулациї.

Провадзенє вивершeня контракту

Члeн 17.

Административну контролу, односно виполнєносц обовязкох 
з контракту провадзи и контролує ресорни сектор Покраїнского 
секретарияту.

Стан на терену ше преверює пейц (5) роки по преношеню сред-
ствох, окрем за опрему чий вик експлоатациї кратши як єден 
рок, а провадзи го овласцени сектор Покраїнского секретарияту, 
прейґ звитох и записнїкох Польопривредней фаховей и совито-
давней служби АП Войводини з терену.

Закончуюци одредби

Члeн 18.

Правилнїк ступа на моц по обявйованю у «Службених новинох 
Автономней Покраїни Войводини».

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАР,
Чедомир Божич, с.р.

118.

На основи члена 16, 24. и 33. Покраїнскей скупштинскей одлуки 
о покраїнскей управи («Службени новини АПВ», число 37/2014, 
54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019 и 66/2020), члена 
11. и 23. пасус 4. Покраїнскей скупштинскей одлуки о буджету 
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АП Войводини за 2021. рок («Службени новини АПВ», число 
66/20) у вязи зоз Законом о польопривредней жеми («Службени 
глашнїк РС», число 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 
95/18 ‒ др. закон) и Покраїнску скупштинску одлуку о Програми 
защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми на терито-
риї АП Войводини у 2021. року («Службени новини АПВ», число 
66/2020) и Правилнїком о запровадзованю конкурсох яки розпи-
сує Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и 
лєсарство, покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду 
и лєсарство (у дальшим тексту: покраїнски секретар), приноши

ПРАВИЛНЇК
О ДОДЗЕЛЬОВАНЮ СРЕДСТВОХ ЗА СОФИНАНСОВАНЄ 

НАБАВКИ КОНСТРУКЦИЙОХ И ОПРЕМИ ЗА 
РОШЛЇНСКУ ПРОДУКЦИЮ У ЗАЩИЦЕНИМ ПРОСТОРЕ 

НА ТЕРИТОРИЇ АП ВОЙВОДИНИ У 2021. РОКУ

Общи одредби

Члeн 1.
 
Зоз Правилнїком о додзельованю средствох за софинансованє 

набавки конструкцийох и опреми за рошлїнску продукцию у за-
щиценим просторе на териториї АП Войводини у 2021. року (у 
дальшим тексту: Правилнїк) ше предписує наменку средствох, 
поступок додзельованя средствох, критериюми за додзельованє 
средствох и други питаня хтори значни за Конкурс зоз Програми 
защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми на териториї 
АП Войводини у 2021. року (у дальшим тексту: Програма) хтора со-
стойна часц Покраїнскей скупштинскей одлуки о Програми защи-
ти, ушореня и хаснованя польопривредней жеми на териториї АП 
Войводини у 2021. року («Службени новини АПВ», число 66/2020), 
на хтори согласносц дало Министерство польопривреди, лєсарства 
и водопривреди число: 320-11-09459/2019-14 од 3.12.2020. року.

Програму зоз пасусу 1. того члена прилапела Скупштина АП 
Войводини, а Покраїнски секретарият за польопривреду, водо-
привреду и лєсарство (у дальшим тексту: Покраїнски секретари-
ят) задлужени за єй реализацию.

Висина и способ додзельованя средствох

Члeн 2.

За реализацию активносцох предвидзени вкупно 80.000.000,00 
динари. 

Средства зоз пасусу 1. того члена ше будзе додзельовац прейґ 
Конкурсу хтори ше обяви у «Службених новинох АП Войводини» 
и у дньових новинох «Дневник» з хторима Покраїнски секретарият 
ма заключени контракт о обявйованю актох, як и на интернет-боку 
Покраїнского секретарияту (у дальшим тексту: Конкурс). 

Конкурс отворени по 3.3.2021. року.

Документацию поднєшену на конкурс ше нє враца. На вима-
ганє подношительох прияви хтори нє витворели право на безпо-
вратни средства, мож врациц документацию, так же ше доручує 
єй оверени фотокопиї.

Средства за потримовку инвестицийох ‒ спрам Правилнїка и 
по Конкурсу ‒ ше додзелює безповратно.

Стимулуюци средства за софинансованє набавки конструк-
цийох и опреми за рошлїнску продукцию у защиценим просторе 
по Конкурсу ше утвердзує у суми до 60% прилаплївих трошкох 
инвестицийох.

За подношительох приявох: физични особи, поднїмательох и 
правни особи, чийо ґаздовство реґистроване на подручу з очежу-
юцима условиями за роботу у польопривреди, жени ношительки 
реґистрованого польопривредного ґаздовства и физичну особу и 
снователя правней особи младшу як 40 роки, безповратни сред-
ства за потримовку инвестицийох ше утвердзує у суми до 70% 

прилаплївих трошкох инвестициї (у случаю же правна особа ма 
вецей сновательох и кед же лєм єден снователь старши як 40 роки, 
а други младши, безповратни средства ше утвердзує у суми до 
60% прилаплївих трошкох инвестициї).

При обрахунку ше бере вредносц инвестициї без порциї на до-
дату вредносц (ПДВ).

Максимална сума безповратних средствох за набавку опреми 
за рошлїнску продукцию у защиценим просторе, за точки 1-8 со-
бирно то 1.000,00 динари/м2 и нє може буц векша як 1.500.000,00 
динари по прияви, односно нє може буц векша як 1.650.000,00 
динари за подношительох приявох: физични особи, поднїмате-
льох и правни особи, чийо ґаздовство реґистроване на подручу з 
очежуюцима условиями за роботу у польопривреди, жени ноши-
тельки реґистрованого польопривредного ґаздовства и физичну 
особу и снователя правней особи младшу як 40 роки (у случаю же 
правна особа ма вецей сновательох и кед же лєм єден снователь 
старши як 40 роки, а други младши, максимална сума безповрат-
них средствох за набавку опреми за рошлїнску продукцию у за-
щиценим просторе за точки 1–8 собирно то 1.000,00 динари/м2 и 
нє може буц векша як 1.500.000,00 динари по прияви).

Максимална сума безповратних средствох за системи за зо-
гриванє точка 9 то 1.300,00 динари/кw и нє може буц векша як 
600.000,00 динари по прияви, односно до 660.000,00 динари за 
подношительох приявох: физични особи, поднїмательох и прав-
ни особи, чийо ґаздовство реґистроване на подручу з очежую-
цима условиями за роботу у польопривреди, жени ношительки 
реґистрованого польопривредного ґаздовства и физичну особу и 
снователя правней особи младшу як 40 роки (у случаю же правна 
особа ма вецей сновательох и кед же лєм єден снователь старши 
як 40 роки, а други младши, максимална сума безповратних сред-
ствох за системи за зогриванє точка 9. то 1.300,00 динари/кw и нє 
може буц векша як 600.000,00 динари).

Вкупна сума безповратних средствох по єдней прияви може 
буц максимално 2.100.000,00 динари, односно до 2.310.000,00 ди-
нари за подношительох приявох: физични особи, поднїмательох 
и правни особи, чийо ґаздовство реґистроване на подручу з оче-
жуюцима условиями роботи у польопривреди, жени ношительки 
реґистрованого польопривредного ґаздовства и физичну особу и 
снователя правней особи младшу як 40 роки (у случаю же правна 
особа ма вецей сновательох и кед же лєм єден снователь старши 
як 40 роки, а други младши, сума безповратних средствох по єд-
ней прияви може буц максимално 2.100.000,00 динари).

Минимална сума безповратних средствох по єдней прияви 
60.000,00 динари, а будзе ше розпатрац лєм прияви чия вредносц 
прилаплївих трошкох инвестициї єднака або векша як 100.000,00 
динари без ПДВ.

Покраїнски секретарият прейґ овласценого сектору може на-
ложиц Польопривредней фаховей и совитодавней служби АП 
Войводини же би утвердзела фактични стан на терену – НУЛТА 
КОНТРОЛА. За НУЛТУ КОНТРОЛУ ше трима утвердзованє за-
статого стану на терену. Инвестициї почати пред нулту контролу 
ше нє прилапи. 

При розпатраню поднєшених приявох за витворйованє безпо-
вратних средствох, будзе ше припознавац лєм инвестициї хтори 
реализовани по 1.1.2021. року.

Наменки за яки мож хасновац безповратни средства

Члeн 3.

Безповратни средства хтори ше додзелює по Конкурсу наменє-
ни за набавку:

1. конструкцийох за обєкти защиценого простору (алуми-
нийово, поцинковано-челїчни, челїчни и пластични),

2. вецейрочних, вецейпасмових фолийох за закриванє обєк-
тох защиценого простору,
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3. фолийох за закриванє з циньом и зоперанє траценя цепло-
ти,

4. мрежох за закриванє з циньом обєктох,
5. системох за наводньованє «капка по капка», системи за 

микрокапканє,
6. системох за фертириґацию,
7. столох за продукцию розсади,
8. инструментох за меранє уровня CO2, температури суб-

стратох и воздуху, як и влаги,
9. системох за зогриванє.

Подношитель прияви може поднєсц лєм єдну прияву по Кон-
курсу, алє за вецей точи у рамикох конкурсу.

 
Безповратни средства яки ше додзелює по Конкурсу нє мож 

хасновац за:

• инвестициї хтори реализовани пред 1.1.2021. року и опре-
му купену пред тим датумом;

• порциї, учишлююци и порцию на додату вредносц;
• царински, увозни и инши файти административних так-

сох, як и за надополнєня за потребни согласносци од дер-
жавних институцийох и явних подприємствох;

• трошки банкарскей провизиї, трошки ґаранциї и подобни 
надополнєня;

• купованє половней опреми и материялу;
• власну роботу и материял подношителя вимаганя;
• трошки превоженя, монтажи и други оперативни трошки;
• доприноси у натури (власнa роботa и материял);
• набавку предметней инвестициї, лизинґ, цесию, компен-

зацию, асиґнацию або други способи на яки ше вимирює 
обовязку прейґ вимирйованя длуствох;

• обток медзи повязанима особами.

Право участвованя на Конкурсу

Члeн 4.

Право на стимулациї витворюю особи хтори уписани до 
Реґистру польопривредних ґаздовствох и хтори маю активни ста-
тус, и то:

1. физична особа:
– ношитель реґистрованого комерциялного фамелийного 

польопривредного ґаздовства,
– поднїматель ношитель реґистрованого комерциялного фа-

мелийного польопривредного ґаздовства.

2. правна особа:
– привредне дружтво ношитель реґистрованого комерциял-

ного польопривредного ґаздовства,
– землєдїлска задруґа ношитель реґистрованого комерциял-

ного польопривредного ґаздовства,
– зложена задруґа ношитель реґистрованого комерциялного 

польопривредного ґаздовства.

Условия за участвованє на Конкурсу

Члeн 5.

За физични особи и правни особи: 

1. Подношитель прияви муши буц уписани до Реґистру по-
льопривредних ґаздовствох и мац активни статус;

2. Подношитель прияви муши мац место биваня на терито-
риї єдинки локалней самоуправи зоз териториї АП Войво-
дини, односно подношителє прияви ‒ правни особи муша 
мац шедзиско на териториї єдинки локалней самоуправи 
зоз териториї АП Войводини, з тим же и место реализациї 
инвестициї муши буц на териториї єдинки локалней само-
управи зоз териториї АП Войводини;

3. Подношитель прияви муши реґуловац обовязки по ри-
шеньох о надополнєньох за одводньованє/наводньованє 
заключно зоз 31.12.2020. роком;

4. Подношитель прияви муши реґуловац досцигнути пор-
цийни обовязки компетентного орґану єдинки локалней 
самоуправи, заключно зоз 31.12.2020. роком; 

5. Подношитель прияви муши вимириц досцигнути обовяз-
ки по контрактох о аренди польопривредней жеми у дер-
жавней власносци, заключно зоз 31.12.2020. року, кед же є 
хаснователь истей;

6. Подношитель прияви за инвестицию за хтору подноши ви-
маганє нє шме хасновац стимулациї по даякей другей ос-
нови (субвенциї, стимулациї, донациї) за исту наменку, од-
носно иста инвестиция нє шме буц предмет другого по-
ступку за хаснованє стимулацийох, окрем стимулацийох у 
складзе з окремним предписаньом з яким ше ушорює кре-
дитну потримовку реґистрованим польопривредним ґаз-
довством;

7. Подношитель прияви нє шме мац нєвимирени обовязки по 
контрактох ґу Покраїнскому секретарияту за польопривре-
ду, водопривреду и лєсарство, як анї ґу Министерству по-
льопривреди, лєсарства и водопривреди, на основи скорей 
подписаних контрактох;

8. Подношитель прияви и добавяч опреми нє можу буц по-
вязани особи ‒ у смислу члена 62. Закона о привредних 
дружтвох («Службени глашнїк РС», число 36/11, 99/11, 
83/14, 5/15, 44/2018,95/2018 и 91/2019);

9. Парцели на хторих ше поставя опрему, хтора предмет ин-
вестициї Конкурсу, муша буц уписани до Реґистру польо-
привредних ґаздовствох. Кед парцела дата под аренду, час 
по виходзенє аредни муши буц найменєй шейсц роки;

10. У случаю же ше на єдней катастерскей парцели реализує 
вецей инвестициї розличних подношительох прияви, по-
требне же би ґеодетска орґанизация виробела интерну 
дзелїдбу парцели дзе кажда часц парцели будзе ясно ди-
мензионована у одношеню на цалу парцелу, позиционова-
на и поверхово одредзена. 

Додатни условия за поднїмательох и правни особи:

11. Подношитель прияви – поднїматель и правна особа муша 
буц уписани до Реґистру привредних субєктох и муша мац 
активни статус;

12. Спрам подношителя прияви ‒ правней особи нє шме буц 
порушани поступок предликвидациї и/або ликвидациї;

13. Подношитель прияви ‒ правна особа муши буц класована 
до микро и малей правней особи, у складзе зоз законом з 
яким ше ушорює рахунководство;

14. Задруґи муша мац окончену задружну ревизию.

Специфични условия за участвованє на Конкурсу

Хаснователь средствох, у зависносци од файти инвестициї, 
витворює правo на софинансованє инвестициї кед у Реґистру ма 
уписани до 0,49 га продукциї одвитуюцей польопривредней кул-
тури за хтору ше конкурує у защиценим просторе.

Потребна документация

Члeн 6.

За физични и правни особи:

1. читко виполнєни формулар прияви;
2. фотокопия особней леґитимациї або одчитана чипова-

на особна леґитимация ношителя реґистрованого польо-
привредного ґаздовства або овласценей особи у правней 
особи;

3. ориґинални вивод з Реґистру польопривредних ґаздов-
ствох хтори видава Управа за трезор (податки о польо-
привредним ґаздовстве, перши бок виводу як и други боки 
виводу з податками о поверхносцох, нє старши як 30 днї);

4. доказ o реґулованим надополнєню за одводньованє/на-
водньованє (потвердзенє яке видава ЯВП «Води Войводи-
ни») заключно зоз 31.12.2020. роком за подношителя при-
яви; 
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5. доказ о вимирених досцигнутих порцийних обовязкох за-
ключно зоз 31.12.2020. роком за подношителя прияви (хто-
ре видал компетентни орґан єдинки локалней самоуправи 
места биваня, односно шедзиска подношителя прияви, як 
и компетентного орґана локалней самоуправи у хторей ше 
находзи предметна инвестиция, кед же ше предметна ин-
вестиция находзи на териториї другей локалней самоупра-
ви, на териториї АПВ);

6. доказ о вимирених досцигнутих обовязкох за аренду по-
льопривредней жеми у державней власносци (потвердзенє 
компетентного орґану, або фотокопию контракту з Мини-
стерством польопривреди, лєсарства и водопривреди, як и 
доказ о оконченим уплацованю);

7. за инвестициї хтори векши як 150.000,00 динари, мож под-
нєсц предрахунок зоз спецификацию опреми, а конєчни 
ориґинални рахунок муши буц идентични зоз предрахун-
ком по суми, спецификациї и добавячови опреми;

8. за инвестициї до 150.000,00 динари ориґинални рахунок за 
набавку предметней инвестициї зоз спецификацию опре-
ми хтора облапя основни характеристики конструкциї и 
опреми (податки дати у формуларе прияви муша буц исти 
як и на рахунку);

9. одпосилни лїсток за набавку предметней инвестициї вида-
ти по 1.1.2021. року; 

10. доказ о оконченим плаценю предметней инвестициї и то 
вивод цо оверела банка, а кед физична особа плацела з го-
товим пенєжом або з карточку, мож доручиц лєм фискал-
ни вирезок (фискални рахунки з назначеньом «чек» ше нє 
будзе розпатрац) кед є видати по 1.1.2021. року; 

11. фотокопия контракту о кредиту, кед предметна инвести-
ция набавена прейґ кредиту;

12. фотокопия ґарантного лїстку за опрему за хтору тото пред-
видзене з важацима предписанями;

13. єдинствени царински документ (кед подношитель прияви 
директни увознїк) нє старши як 1.1.2021. року; 

14. фотокопия дипломи о здобутим штреднїм и високим обра-
зованю з обласци польопривреди;

15. кед же є член задруґи доручиц потвердзенє о членству;
16. кед же подношитель прияви ма сертификати потребне до-

ручиц копию сертификатох за орґанску продукцию або 
сертификат о защиценим ґеоґрафским походзеню;

17. у случаю же ше на єдней катастерскей парцели реализує 
вецей инвестициї розличних подношительох прияви, тре-
ба доручиц скицу хаснованя (интерну дзелїдбу) хтору ви-
робела и оверела овласцена ґеодетска орґанизация; 

18. кед подношитель прияви ма важаце потвердзенє о оконче-
ней контроли плодносци жеми хтора предмет инвестициї, 
исте доручиц.

Додатна обовязна документация за поднїмательох и правни 
особи:

19. вивод з Аґенциї за привредни реґистри, з порцийним иден-
тификацийним числом;

20. потвердзенє Аґенциї за привредни реґистри о тим же над 
правну особу нє порушани поступок предликвидациї и/
або ликвидациї;

21. потвердзенє Аґенциї за привредни реґистри о тим же прав-
на особа класована до микро або малей правней особи, у 
складзе зоз Законом о рахунководстве («Службени глаш-
нїк РС», число 73/2019);

22. за задруґи потвердзенє овласценого Ревизийного союзу же 
задруґа дїлує у складзе зоз Законом о задруґох, при чим 
ше потвердзенє видава на основи конєчного звиту о окон-
ченей задружней ревизиї, нє старше як два роки, у складзе 
зоз Законом о задруґох.

Подношитель прияви ше ма вияшнїц на формуларе хтори часц 
прияви, о тим чи наведзену документацию под точками 3, 4, 5. 
обезпечи сам, чи Покраїнски секретарият по службеней длуж-
носци од компетентних орґанох обезпечи податки о фактох о 
яких ше водзи службену евиденцию, у складзе зоз законом з яким 
ше ушорює общи управни поступок.

Кед же ше опрему набавя з иножемства, подношитель прияви 
ма обовязку доручиц документи преложени на сербски язик хто-
ри преложел овласцени судски толмач. Кед рахунок/предрахунок 
виказани у иножемней валути, нєобходне до формулара прияви 
уписац вредносц опреми у динарскей проциввредносци яка об-
рахована по штреднїм курсу НБС, на дзень видаваня рахунку/
предрахунку. 

Комисия затримує право, попри наведзених, питац и други до-
кументи.

Поступок приношеня одлуки у складзе з Дїловнїком.

Поступанє з нєподполнима приявами

Члeн 7.

За подношительох нєподполних приявох, Покраїнски секре-
тарият по службеней длужносци од компетентних орґанох обе-
зпечує податки о фактох о яких ше водзи службену евиденцию у 
складзе зоз законом з яким ше ушорює общи управни поступок, а 
за другу документацию ше их повола дополнїц ю у чаше осем (8) 
дньох по доставаню поволанки.

У случаю же подношителє нєподполних приявох, у чаше з 
предходного пасусу нє дополня документацию, прияву ше одру-
ци як нєподполну.

Прияви хтори дополнєни ше будзе розпатрац аж по доручо-
ваню документациї яка вимагана з поволанку зоз пасусу 1. того 
члена.

Комисия одруци:

• нєблагочасни прияви,
• нєдошлєбодзени прияви, 
• прияви хтори поднєсли нєовласцени особи.

Одлучованє о додзельованю средствох

Члeн 8.

Комисия розпатра поднєшени прияви и приноши записнїк з 
бодовну лїстину. 

Комисия утвердзує лїстину подношитеьох приявох хтори ви-
полнюю условия на основи дорученей документациї, у складзе 
зоз критериюмами яки дефиновани у Конкурсу и Правилнїку и 
формує лїстину бодованя на основи хторей ше додзелює безпо-
вратни средства, а по утрошок средствох яки опредзелєни з Кон-
курсом. 

До записнїка ше уноши: 

– вкупне число поднєшених приявох з приказом вимаганих 
средствох, 

– прилаплїви прияви з приказом бодох и сумох, 
– нєприлаплїви прияви класовани по причинох нєприла-

плївосци.

Источасно зоз записнїком Комисия приноши и предкладанє 
Одлуки о додзельованю средствох.

Зоз предкладаньом Одлуки о додзельованю средствох ше ут-
вердзує поєдинєчни суми средствох по подношительови прияви 
хторому одобрени средства и способ бодованя, а подношительом 
приявох хторим средства нє одобрени ше наводзи причини одби-
ваня/одруцованя.

Одлуку о додзельованю средствох приноши покраїнски секре-
тар на основи предкладаня Комисиї. 

Одлуку ше обяви на урядовим интернет-боку Покраїнского се-
кретарияту www.psp.vojvodina.gov.rs.
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Критериюми за додзельованє безповратних средствох

Члeн 9.

Комисия дава предкладанє за додзельованє безповратних средствох на основи поднєшеней документациї и критериюмох: 

Тип критериюмох Одвит Боди

Роки подношителя вимаганя
менєй як 40 роки 10

вецей як 40 роки 0

Место биваня подношителя вимаганя

други населєни места 20

шедзиско општини 10

город 0

Подношитель вимаганя жена
гей 10

нє 0

Роботна активносц

занїма ше лєм з польопривреду 20

занїма ше з польопривреду вецей як 50% 10

занїма ше з польопривреду менєй як 50% 0

Важаце потвердзенє о оконченей контроли полодносци жеми
гей 5

нє 0

Власнїтво пошеду – жем и обєкти хтори ше хаснує

власнїцтво 20

закуп 10

уступене на хаснованє без надополнєня 0

Датум першей реґистрациї РПҐ
менєй як 3 роки 0

вецей як 3 роки 5

Польопривредне ґаздовство ше находзи на подручу з очежуюцима 
условиями роботи

гей 10

нє 0

Членство у задруґи
гей 10

нє 0

Образованє
диплома Польопривредного факултету 20

Диплома штредней польопривредней 
школи 10

Потерашнє хаснованє средствох Покраїнского секретарияту за 
польопривреду, водопривреду и лєсарство

перши раз 10

други раз 5

три або вецей раз 0

Хаснователь сертификовани за орґанску продукцию и/або продукує 
сировину або готови продукт зоз ґеоґрафским походзеньом

гей 10

нє 0

Оцена отримуюцосци инвестициї

висока 30

штредня 20

нїзка 10

Одступел од инвестициї по подписованю контракту у предходних 3 рокох
гей -5

нє 0

У складзе з критериюмами яки дефиновани зоз Правилнїком 
ше формує бодовну лїстину на основи хторей ше додзелює безпо-
вратни средства. Прияви на Конкурс хтори витворя менєй як 40% 
вкупного числа бодох Комисия далєй нє будзе розпатрац.

Поступанє з приявами хтори одбити/одруцени або хтори у 
подполносци нє прилапени

Члeн 10.

На основи одлуки хтору принєсол Покраїнски секретар, Коми-
сия составя, а покраїнски секретар приноши ришенє з обгрунто-
ваньом и поуку о правним средстве за подношительох приявох 
хторим прияви одбити/одруцени, або су нє у подполносци прила-
пени на основи предлогу одлуки.

Право жалби

Члeн 11.

Право жалби ма и кажди нєзадовольни подношитель прияви 
на основи одлуки хтора обявена на урядовим интернет-боку По-
країнского секретарияту.

Жалбу ше уклада покраїнскому секретарови у чаше 15 дньох 
по доручованю поєдинєчного ришеня, односно найпознєйше у 
чаше 30 дньох по обявйованю Одлуки одлуки на урядовим ин-
тернет-боку Покраїнского секретарияту за особи за хтори особне 
доручованє нє було успишне. 
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Жалбу покраїнски секретар може одруциц як нєблагочасну, нє-
дошлєбодзену, як жалбу хтору поднєсла нєовласцена особа, при-
лапиц ю у подполносци або часточнє, або ю одбиц як нєосновану.

О жалби ше одлучує з Ришеньом.

Конєчна одлука

Члeн 12.

Конєчну одлуку приноши покраїнски секретар, на основи 
принєшених ришеньох по основи евентуалних жалбох, а хтору 
ше обяви на урядовим интернет-боку Покраїнского секретарияту.

Контракт о додзельованю безповратних средствох

Члeн 13.

По приношеню одлуки о додзельованю безповратних сред-
ствох, покраїнски секретар у мено Покраїнского секретарияту 
заключує контракт о додзельованю средствох зоз хасновательом, 
з яким ше реґулує права и обовязки контрактових бокох.

Хаснователь средствох ма обовязку ‒ при подписованю кон-
тракту зоз Покраїнским секретариятом о хаснованю средствох 
– доручиц векслу и векслову вияву, а за правни особи – реґистро-
вану векслу з векслову вияву, як средство обезпеченя же опрему 
нє одцудзи у чаше пейцох (5) рокох, окрем за потрошни средства.

Виплацованє безповратних средствох

Члeн 14.

Безповратни средства ше виплацує по реализациї инвестициї, 
односно по тим як хаснователь безповратних средствох окончи 
монтажу опреми и доручи Покраїнскому секретарияту тоту до-
кументацию: 

• вимаганє за виплацованє зоз звитом о наменковим троше-
ню средствох;

• ориґинални рахунок за набавку предметней инвестициї 
видати по 1.1.2021. року. Спецификация опреми ма обла-
пяц основни характеристики машинох и опреми (податки 
хтори дати у формуларе прияви маю буц исти як и на ра-
хунку);

• одпосилни лїсток за набавку предметней инвестициї ви-
дати по 1.1.2021. року, за хтору, у складзе з окремнима 
преписанями, утвердзена обовязка видаваня одпосилного 
лїстку; 

• доказ о оконченим плаценю предметней инвестициї и то 
вивод яки оверела банка, а кед физична особа плацела з го-
товим пенєжом або з карточку, мож доручиц лєм фискални 
вирезок (фискални рахунки з назначеньом «чек» ше нє бу-
дзе розпатрац); 

• фотокопию контракту о кредиту, кед же ше предметну ин-
вестицию набавело прейґ кредиту;

• фотокопию ґарантного лїстку за опрему за хтору тото 
предвидзене з важацима предписанями;

• єдинствени царински документ (кед подношитель прияви 
директни увознїк) нє старши як 1.1.2021. року; 

• ориґинални вивод з Реґистру польопривредних ґаздов-
ствох хтори видава Управа за трезор (податки о польо-
привредним ґаздовстве, перши бок виводу як и други боки 
виводу з податками о поверхносцох и чишлє животиньох, 
нє старши як 30 днї.

Покраїнски секретарият затримує право од подношителя при-
яви питац додатну документацию. Тиж, Покраїнски секретарият 
може од польопривредней инспекциї Министерства польопривре-

ди, лєсарства и водопривреди питац же би ше окончело контролу 
реализациї предмету контракту, а окреме у случаю рахункох и 
предрахункох хтори видали добавяче опреми хтори нє у системи 
ПДВ и рахункох хтори значно над тарґовищну вредносцу;

У моменту виплацованя средствох рахунок поднїмателя и 
правней особи нє шме буц у блокади.

Поступок приношеня одлуки, критериюми и други питаня 
вязани за конкурс, предписани у Правилнїку о запровадзованю 
конкурсох хтори розписує Покраїнски секретарият за польо-
привреду, водопривреду и лєсарство.

Плаценє ше муши окончиц на чечуци рахунок добавяча або го-
товински, а плаценє прейґ компензациї и цесиї ше нє будзе при-
познавац.

Покраїнски секретарият прейґ компетентного сектору може 
наложиц Польопривредней фаховей и совитодавней служби АП 
Войводини же би утвердзела фактични стан (закончуюцу контро-
лу) на терену, з доручованьом звитох и записнїкох Покраїнскому 
секретарияту.

Безповратни средства ше будзе виплацовац у складзе з 
прилївом средствох до буджету АП Войводини.

Обовязки хасновательох средствох

Члeн 15.

Хаснователь безповратних средствох по конкурсу длужен:

1. рухому ствар, односно нєрухомосц хтора предмет инве-
стициї за хтору витворел стимулациї, хасновац у складзе з 
предвидзену наменку;

2. рухому ствар, односно нєрухомосц хтора предмет инве-
стициї за хтору витворел стимулациї нє одцудзиц анї дац 
другей особи на хаснованє найменєй пейц роки по випла-
цованю стимулациї;

3. шицку документацию хтора ше одноши на инвестицию чу-
вац найменєй пейсц роки од дня виплацованя стимулациї.

Обовязки хасновательох средствох ше реґулує з контрактом и 
Правилнїком о запровадзованю конкурсох хтори розсписує По-
країнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство.

Провадзенє вивершeня контракту

Члeн 16.

Административну контролу, односно виполнєносц обовязкох 
з контракту провадзи и контролує ресорни сектор Покраїнского 
секретарияту.

Преверйованє стану на терену ше окончує у чаше пейцох (5) 
рокох по преношеню средствох, а запровадзує го овласцени сек-
тор Покраїнского секретарияту прейґ звитох Польопривредней 
фаховей и совитодавней служби АП Войводини.

Закончуюци одредби

Члeн 17.

Правилнїк ступа на моц по обявйованю у «Службених новинох 
Автономней Покраїни Войводини».

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАР,
Чедомир Божич, с.р.

Надпомнуце:

У тих «Службених новинох АПВ» ше нє обявює Окремну часц, у складзе зоз членом 5. пасус 2. Покраїнскей скупштин-
скей одлуки о обявйованю предписаньох и других актох («Службени новини АПВ», число 54/14, 29/17 и 12/18).
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З  М  И  С  Т

ОБЩА ЧАСЦ

ПОКРАЇНСКА ВЛАДА

111. Одлука o дополнєню Одлуки о Кнїжки ґрафичних 
стандардох Автономней Покраїни Войводини.

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА 
ПОЛЬОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ЛЄСАРСТВО

112. Правилнїк о додзельованю средствох за софинан-
сованє набавки опреми и системох за наводньованє 
и опреми за злєпшанє водного, воздушного и це-
плотного режиму рошлїнох на териториї АП Вой-
водини у 2021. року;

113. Правилнїк о додзельованю средствох за софинан-
сованє инвестицийох до набавки опреми за защиту 
од хвильових нєпогодох и елементох яки потребни 
за дзвиганє продукцийних засадох овоци, виновей 
лози и хмелю у 2021. року; 

114. Правилнїк o додзельованю средствох за софинан-
сованє инвестицийох за преробок овоци, желєняви 
(уключуюци и печарки), на териториї АП Войводи-
ни у 2021. року;

115. Правилнїк о додзельованю средствох за потримов-
ку младим у руралних подручох на териториї АП 
Войводини у 2021. року;

116. Правилнїк за додзельованє средствох за софинан-
сованє трошкох набавки приключней механїзациї, 
машинох и опреми за орґанску продукцию на тери-
ториї АП Войводини у 2021. року;

117. Правилнїк за додзельованє безповратних средствох 
за опреманє статкарских фармох у АП Войводини 
у 2021. року;

118. Правилнїк о додзельованю средствох за софинан-
сованє набавки конструкцийох и опреми за рошлїн-
ску продукцию у защиценим просторе на териториї 
АП Войводини у 2021. року.

ОКРЕМНА ЧАСЦ

ПОКРАЇНСКА ВЛАДА

119. Ришенє о поставеню окончователя длужносци по-
моцнїка покраїнского секретара за здравство;

120. Ришенє о даваню согласносци на Финансийни план 
Покраїнского заводу за спорт и медицину спорта за 
2021. рок;

121. Ришенє о даваню согласносци на Финансийни план 
Педаґоґийного заводу Войводини за 2021. рок;

122. Ришенє о даваню согласносци на Програму роботи 
Педаґоґийного заводу Войводини за 2021. рок;

123. Ришенє о даваню согласносци на Програму робо-
ти Центру за фамелийне змесценє и усвоєнє, Нови 
Сад за 2021. рок;

124. Ришенє о даваню согласносци на Финансийни план 
Центру за фамелийне змесценє и усвоєнє, Нови 
Сад за 2021. рок;

125. Ришенє о даваню согласносци на Финансийни план 
Канцелариї за инклузию Ромох за 2021. рок;

126. Ришенє о даваню согласносци на Програму роботи 
Канцелариї за инклузию Ромох за 2021. рок;

127. Ришенє о даваню согласносци на Финансийни план 
Покраїнского заводу за защиту природи, Нови Сад 
за 2021. рок;

128. Ришенє о даваню согласносци на Одлуку о розпод-
зельованю нето прибутку Институту за нїзкоров-
нїнске лєсарство и животни штредок за 2019. рок;

129. Ришенє о розришеню од длужносци директо-
ра Дому за дзеци хтори онєможлївени у розвою 
«Колїска» Суботица;

130. Ришенє о менованю окончователя длужносци ди-
ректора Дому за дзеци хтори онєможлївени у ро-
звою «Колїска» Суботица;

131. Ришенє о розришеню директора Фонду за даванє 
помоци вибеженцом, вигнатим и розселєним осо-
бом;

132. Ришенє о менованю директора Фонду за вибежен-
цох, розселєни особи и за сотруднїцтво зоз Серба-
ми у реґиону;

133. Ришенє о розришеню Управного одбору Фонду за 
даванє помоци вибеженцом, вигнатим, и розселє-
ним особом;

134. Ришенє о менованю Управного одбору Фонду за 
вибеженцох, розселєни особи и за сотруднїцтво зоз 
Сербами у реґиону;

135. Ришенє о розришеню Надпатраюцого одбору Фон-
ду за даванє помоци вибеженцом, вигнатим, и роз-
селєним особом;

136. Ришенє о менованю Надпатраюцого одбору Фонду 
за вибеженцох, розселєни особи и за сотруднїцтво 
зоз Сербами у реґиону;

137. Ришенє о розришеню предсидателя и членох 
Управного одбору Дому здравя Бач;

138. Ришенє о менованю предсидателя и членох Управ-
ного одбору Дому здравя Бач;

139. Ришенє о розришеню предсидателя и членох Над-
патраюцого одбору Дому здравя Бач;

140. Ришенє о менованю предсидателя и членох Надпа-
траюцого одбору Дому здравя Бач;

141. Ришенє о розришеню директорки Народней библи-
отеки «Йован Попович» з Кикинди;

142. Ришенє о менованю директора Народней библиоте-
ки «Йован Попович» з Кикинди;

143. Ришенє о преставаню длужносци директора Дому 
школярох штреднїх школох Суботица;

144. Ришенє о менованю окончователя длужносци дирек-
тора Дому школярох штреднїх школох Суботица;

145. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-9/2021-13;

146. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-9/2021-14;

147. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-9/2021-15;

148. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-9/2021-16.

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА ОБРАЗОВАНЄ, 
ПРЕДПИСАНЯ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНИ 
МЕНШИНИ – НАЦИОНАЛНИ ЗАЄДНЇЦИ

149. Ришенє о одобреню видац и хасновац преклад 
учебнїцкого комплету Музична култура, за пияту 
класу основней школи, хтори написани на словац-
ким язику и писме.

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА СОЦИЯЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОҐРАФИЮ И РОВНОПРАВНОСЦ 

ПОЛОХ

150. Ришенє о даваню согласносци за менованє окончо-
вателя длужносци директорки Центру за социялну 
роботу «Солидарносц» Панчево;

151. Ришенє о даваню согласносци за менованє окон-
чователя длужносци директора Центру за социял-
ну роботу за општини Жабель и Титель «Солидар-
носц» Жабель.

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна

153

153

159

165

169

184

188

192
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ОГЛАСНА ЧАСЦ

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА ОБРАЗОВАНЄ, 
ПРЕДПИСАНЯ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНИ 
МЕНШИНИ – НАЦИОНАЛНИ ЗАЄДНЇЦИ

152. Явни конкурс за софинансованє програмох и 
проєктох очуваня и пестованя мултикултуралносци 
и медзинационалней толеранциї у АП Войводини у 
2021. року; 

153. Конкурс за реґресованє превоженя школярох 
штреднїх школох на териториї АП Войводини за 
2021. рок;

154. Конкурс за финансованє и софинансованє програ-
мох и проєктох у обласци образованя у АП Войво-
дини у 2021. року.

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА СОЦИЯЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОҐРАФИЮ И РОВНОПРАВНОСЦ 

ПОЛОХ

155. Явни конкурс за финансованє, односно софинансо-
ванє мирох, активносцох и програмох у обласци со-
циялней защити у 2021. року. 

156. Явна оглашка за додзельованє средствох з буджету 
Автономней Покраїни Войводини у 2021. року за 
дзеци и фамелию.

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА КУЛТУРУ, ЯВНЕ 
ИНФОРМОВАНЄ И ОДНОШЕНЯ З ВИРСКИМА 

ЗАЄДНЇЦАМИ

157. Конкурс за финансованє – софинансованє проєктох 
сучасней творчосци у АП Войводини у 2021. року; 

158. Конкурс за додзельованє средствох церквом и вир-
ским заєднїцом хтори дїйствую на териториї Авто-
номней Покраїни Войводини за 2021. рок; 

159. Конкурс за унапредзенє професионалних стандар-
дох у 2021. року;

160. Конкурс за софинансованє проєктох з обласци яв-
ного информованя чувствительних ґрупох у 2021. 
року; 

161. Конкурс за финансованє – софинансованє проєктох 
од значносци за културу и уметносц националних 
меншинох – националних заєднїцох у АП Войво-
дини у 2021. року;

162. Конкурс за финансованє – софинансованє проєктох 
у обласци защити и очуваня културного нашлїдста 
у АП Войводини у 2021. року;

163. Конкурс за софинансованє набавки кнїжкох, дру-
гих публикацийох и електронских кнїжкох, за явни 
општински и городски библиотеки у АП Войводи-
ни у 2021. року;

164. Конкурс за финансованє – софинансованє проєктох 
и програмох у обласци защити и очуваня традици-
оналней народней творчосци Сербох у АП Войво-
дини.

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА СПОРТ И 
МЛАДЕЖ

165. Явни конкурс за финансованє окремней програ-
ми орґанизованя и участвованя на медзинародних 
спортских змаганьох од значносци за АП Войводи-
ну; 

166. Явни конкурс за финансованє окремней програми з 
яку ше доприноши ґу розвою спорта у АП Войво-
дини;

167. Явни конкурс за финансованє окремней програми 
афирмациї школского и универзитетского спорта у 
АП Войводини;

168. Явни конкурс за финансованє проєкта з цильом 
афирмациї женох у спорту;

169. Явни конкурс за финансованє окремних програмох 
– проєктох вибудови, отримованя и опреманя спор-
тских обєкох у АП Войводини.

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА 
ПОЛЬОПРИВРЕДУ, ЛЄСАРСТВО И 

ВОДОПРИВРЕДУ

170. Конкурс за додзельованє средствох за софинансо-
ванє набавки опреми и системох за наводньованє и 
опреми за злєпшанє водного, воздушного и цеплот-
ного режиму рошлїнох на териториї АП Войводини 
у 2021. року;

171. Конкурс за додзельованє средствох за софинансо-
ванє инвестицийох до набавки опреми за защиту од 
хвильових нєпогодох и елементох хтори потребни 
за садзенє продукцийних засадох овоци, виновей 
лози и и хмелю у 2021. року; 

172. Конкурс за додзельованє средствох за софинансо-
ванє инвестицийох за преробок овоци, желєняви 
(уключуюци и печарки), на териториї АП Войводи-
ни у 2021. року; 

173. Конкурс за додзельованє средствох за потримовку 
младим у руралних подручох на териториї АП Во-
йводини у 2021. року; 

174. Конкурс за додзельованє средствох за софинансо-
ванє трошкох набавки приключней механїзациї, ма-
шинох и опреми за орґанску продукцию на терито-
риї АП Войводини у 2021. року;

175. Конкурс за додзельованє безповратних средствох 
за опреманє статкарских фармох у АП Войводини 
у 2021. року;

176. Конкурс за додзельованє средствох за софинансо-
ванє набавки конструкцийох и опреми за рошлїн-
ску продукцию у защиценим просторе на териториї 
АП Войводини у 2021. року.

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна
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