На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др. одлука и 37/16), у вези са Законом о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16) и Покрајинском скупштинском одлуком о програму мера подршке
за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2017.
години („Службени лист АПВ”, број: 69/16), покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
Опште одредбе

Члан 1.
Правилником о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији
АП Војводине у 2017. години (у даљем тексту: Правилник) прописују се намена бесповратних
средстава, корисници, обавезна документација, поступак додељивања бесповратних средстава,
поступање с непотпуним пријавама, критеријуми за доделу средстава, закључивање уговора с
корисницима бесповратних средстава, обавезе корисника средстава и друга питања значајна за
реализацију конкурса из Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој
села на територији АП Војводине у 2017. години (у даљем тексту: Програм), који је саставни део
Покрајинске скупштинске одлуке о програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике
за развој села на територији АП Војводине у 2017. години („Службени лист АПВ”, број: 69/16).
Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина АП Војводине, а Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) задужен је
за његову реализацију.
Висина и начин доделе подстицајних средстава
Члан 2.
За реализацију активности предвиђено је укупно ‒ 100.000.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса који се објављује у
„Службеном листу АП Војводине” и у једном од гласила које покрива целу територију АП Војводине,
као и на интернет страници Секретаријата (у даљем тексту: Конкурс). Конкурс је отворен до утрошка
средстава, а закључно са 23.06.2017. године. Документација поднета на Конкурс се не враћа.
Средства за подршку инвестиција ‒ према Правилнику и по Конкурсу ‒ додељују се бесповратно.
Подстицајна средства по Конкурсу за подршку младима у руралним подручјима на територији АП
Војводине у 2017. години утврђују се у износу до 75% од вредности целе инвестиције. Приликом
обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ). Максималан износ
бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 1.200.000,00 динара. Минималан износ
бесповратних средстава по једној пријави износи 500.000,00 динара.

Намене за које се могу користити средства
Члан 3.
Прихватљиви трошкови за реализацију ове активности јесу:

Прихватљиве инвестиције у оквиру програма за подизање нових производних засада

1)

1. воћни засади с домаћим
сортама: кајсије (Новосадска
касноцветна, Новосадска родна,
НС-4
и
НС-6);
вишње
(Шумадинка), шљиве (Чачанска
најбоља, Чачанска лепотица,
Чачанска рана, Чачанска родна,
Чачански
шећер,
Ваљевка,
Јелица,
Боранка,
Милдора,
Тимочанка, Крина, Позна плава,
Златка и Нада), крушке (Јунско
злато), јабуке (Чачанска позна,
Рани делишес и Чадел), брескве
(Дора и Јулија), малине (Градина
и Крупна двородна), купине
(Чачанска
бестрна),
ораха
(Шампион, Срем, Тиса, Бачка и
Мире) и одомаћеним сортама:
дуње (Лесковачка и Врањска),
јабуке (Будимка и Колачара),
шљиве (Ранка и Пожегача),
Набавка садница воћака и винове
вишње
(Облачинска),
ораха
лозе
(селекција Расна) и дрена
(домаћи дрен крупноплодна
селекција)
2. засади винове лозе са
одомаћеним сортама Прокупац,
Вранац,
Црна
Тамјаника,
Франковка,
Португизер,
Скадарка,
Багрина,
Зачинак,
Кавчина, Кратошија, Седуша,
Смедеревка, Тамјаника, Креаца,
Сланкаменка бела, Сланкаменка
црвена (Пловдина), Ружица,
Бувијеова ранка, Мускат Крокан,
Сремска Зеленика, Малвазија,
Бакатор бели, Меденац бели,
Шипон (Фурминт), Липолист
(Харшлевели),
Бела
Динка,
Скадарка бела, Жилавка, Шасла,
као и с признатим домаћим
сортама и клоновима винове
лозе уписаних у Регистар сорти

пољопривредног биља у складу
са законом којим се уређује
признавање
сорти
пољопривредног биља
3.
двогодишње
саднице
дрвенастих воћних врста са
формираним
(превременим)
гранчицама (книп саднице)

Прихватљиве инвестиције у оквиру програма за подршку инвестицијама за развој и унапређивање
примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника
Редни број

Врста подстицаја

Прихватљиве инвестиције
1. трактори до 100 Kw
2. тракторске прскалице (ношене и вучене)
3. прикључне тракторске косачице и машине за кошење и
ситњење биљне масе између редова у воћњаку
4. машине за апликацију хербицида у зони реда,
апликатори хербицида у воћњацима

1)

Набавка нове механизацијe

5. атомизери
6. ротоситнилице (ротофрезе)
7. фростбустери горионици (прикључна машина)

8. задимљивачи (фогери)
1. плугови и вучене тањираче
2. прикључни култиватори, сетвоспремачи, грубери и
подривачи
3. прикључне сејалице, садилице и вадилице
4. прикључни расипачи минералног ђубрива минималног
капацитета 500 л

2)

Набавка нових машина и
опреме за примарну и
допунску обраду земљишта,
сетву, садњу,
прихрањивање/ђубрење,
резидбу, бербу/жетву и
транспорт

5. ваљкови за постсетвену обраду
6. наслони за производне засаде воћа и грожђа
(бетонски, метални или дрвени стубови) са пратећом
опремом
7. прикључна механизација за ситњење и скупљање, као
и брикетирање остатака после жетве/резидбе (балирке,
сечке/млинови, брикетерирке капацитета до 500 кг/ч)
8. тресачи или други берачи воћа
9. машине за скупљање језграстог воћа
10. покретне платформе за бербу

11. елеватори ‒ купилице за утовар извађеног поврћа на
њиви
12. опрема за ситњење, влажење, потапање
пастеризацију супстрата за производњу гљива

и

13. опрема за руковање и паковање засејаног супстрата
за производњу гљива
14. машине за руковање сламом и паковање засејаног
компоста
15. машине за уситњавање биљне масе након жетве
(сечке и тарупи)
16. машине за пуњење саксија супстратом
17. машине за прављење супстрата за производњу цвећа
18. машине и опрема за орезивање и обликовање биља
1. конструкције за пластенике (алуминијумске,
поцинковане челичне, челичне и пластичне)
2. вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање
пластеника
3. фолије за сенчење и спречавање губитака топлоте,
изузимајући малч фолије
4. мреже за сенчење објекта
5. опрема за вентилацију, хлађење односно грејање
простора (центрифугални или аксијални вентилатори,
измењивачи топлоте, компресори, кондензатори,
вентили, котлови/горионици и пумпе за циркулацију
ваздуха)
3)

Набавка нових пластеника и
преносне опреме за
производњу у заштићеном
простору

6. системи за наводњавање са могућношћу ђубрења и
влажење простора микроорошавањем (разводне цеви,
латерале,
микрораспршивачи,
распршивачи,
распрскивачи, спојнице, филтери, вентили и славине)

7. опрема за испитивање параметара заштићеног
простора:
7.1 инструменти за мерење нивоа угљен-диоксида у
затвореном простору
7.2 инструменти за мерење температуре и влажности
земљишта, супстрата и ваздуха
7.3 инструменти за мерење електропроводљивости воде
и хранљивог раствора (ЕС метри)
7.4 инструменти за мерење киселости земљишта и
супстрата (пХ метри)
1. перилице
4)

Набавка нове опреме и
машина за припрему
производа за тржиште

2. калибратори
3. класирке
4. сортирке

5. избијачице
6. пакерице са аутоматским вагама
7. полирке
8. бокс палете и рам палете
9. метал детектори
10. сушаре ‒ само за ароматично и лековито биље и
гајене гљиве
11. машине за паковање расада/садница
12. машине за везивање резаног цвећа
13. дестилатор етеричних уља ‒ само за ароматично и
лековито биље
14. сепаратор уља ‒ само за ароматично и лековито биље

Прихватљиве инвестиције у оквиру програма за подршку инвестицијама за развој и унапређивање
примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника
Редни
број

Врста подстицаја

Прихватљиве инвестиције
1. опрема за мужу (музилице и линијски системи за мужу)
2. опрема за хлађење млека (лактофризи)
3. опрема и механизација за припрему и дистрибуцију
концентроване и кабасте сточне хране на газдинству:
3.1 балирке и рол балирке
3.2 машине за сабијање односно паковање кабасте
сточне хране

1)

Набавка нове опреме и
механизације за унапређивање
сточарске производње и припрему
сточне хране

3.3 самоутоварне приколице за прикупљање, превоз и
истоварање сена
3.4 елеватори за утовар бала на приколице
3.5 прикључне тракторске машине за уситњавање биљне
масе за припрему силаже
3.6 прикључне тракторске косачице
3.7 прикључни сакупљачи и растурачи сена
3.8 микс-приколице
3.9 мешаоне за припрему концентроване сточне хране
4. опрема за пашњачки начин држања животиња:
4.1 електричне ограде
4.2 термопојилице за пашњачки начин држања животиња

1. опрема за објекте за смештај крава и товних јунади
Набавка нове опреме за смештај
односно одгој крава, товних јунади,
оваца, коза, прасади и живине

2)

2. опрема за објекте за смештај крмача и одгој прасади
3. опрема за објекте за држање и одгој оваца и коза
4. опрема за објекте за држање и одгој живине
1. скрепери и сепаратори

Набавка нове опреме и
механизације за манипулацију,
одлагање, сепарацију и
дистрибуцију чврстог и течног
стајњака, посебна опрема за
транспорт ђубрива

3)

2. приколице за дистрибуцију чврстог стајњака
3. цистерне за дистрибуцију течног стајњака
4. самоходни утоваривачи стајњака (телехендлери),
предњи и задњи утоваривачи (прикључна машина)
1. јунице ‒ старости од 17 до 27 месеци и расни бикови
товних раса ‒ старости од 17 до 34 месеца у моменту
издавања предрачуна

Набавка квалитетних приплодних
грла и селекционисаних пчелињих
матица

4)

2. шиљежице, шиљежани, двиске и двисци ‒ старости од
6 до 18 месеци, у моменту издавања предрачуна
3. назимице и нерастови ‒ старости до 12 месеци, у
моменту издавања предрачуна
4. селекционисане пчелиње матице
1. опрема за сортирање јаја

Набавка
нове
опреме
производњу конзумних јаја

5)

за

2. опрема за паковање јаја
3. опрема за чување јаја

Прихватљиве инвестиције у оквиру програма за подршку инвестицијама за развој и унапређивање
прераде млека, меса, поврћа, воћа и грожђа на пољопривредним газдинствима младих
пољопривредника
Прихватљиве инвестиције у оквиру програма за подршку инвестицијама за развој и унапређивање
прераде млека на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника
Редни
број

Врста подстицаја

Прихватљиве инвестиције
1. аутоматски узоркивачи

1)

2. флексибилна црева са одговарајућим спојницама и
Опрема за узорковање, пријем, прикључцима
прераду, пуњење и паковање 3. механички филтери
млека и производа од млека
4. одвајачи ваздуха (деаератори)
5. хладионици за млеко с пратећом опремом (вентили,
температурне сонде и др.)

6. складишни танкови с пратећом опремом (мешалице,
мерачи и индикатори нивоа, запремине и температуре,
вентили и др.)
7. цевоводи с вентилима
8. пастеризатори с пратећом опремом (балансни котлић,
пумпе, вентили, сонде за мерење температуре, уређаји за
припрему вруће воде и др.)
9. центрифугални сепаратори за млеко с пратећом
опремом
10. бактофуге с пратећом опремом
11) уређаји за микрофилтрацију млека с пратећом
опремом
12. уређаји за аутоматску стандардизацију млека са
пратећом опремом
13. процесни танкови са пратећом опремом (мешалице,
мерачи и индикатори нивоа, запремине и температуре,
вентили и др.)
14. дупликатори-ферментори с припадајућом опремом
(мешалице, мерачи и индикатори нивоа, запремине, pH и
температуре, вентили и др.)
15. хомогенизатори за млеко
16. упаривачи с припадајућом опремом
17. дозатори за разне врсте додатака (ароме, пастозни
производи од воћа и поврћа и др.)
18. цевасти и плочасти измењивачи топлоте, термизатори
с пратећом опремом и др. (уређаји за припрему и
растварање прашкастих материја (млека у праху,
чоколадног праха и сл.)
19. уређаји за отапање замрзнутих производа
20. миксери (мешачи)
21. тунели за хлађење и ферментацију
22. танкови за производњу сирева
23. уређаји за сољење сирева
24. пресе за сир
25. калупи за сир
26. уређаји за резање сира
27. уређаји за производњу маслаца (бућкалице)
28. машине пунилице, разне ‒ с пратећом опремом
29. машине
паковања

за

паковање

транспортног

(збирног)

30. машине за палетизирање
31. уређаји за означавање и етикетирање
32. транспортне траке и конвејери
2)

Производне линије

1. процесна опрема за ултрафилтрацију млека (модули за
ултрафилтрацију с пратећом опремом, танкови и др.)

2. процесна опрема за производњу сирева (разне врсте)
3. процесна опрема за производњу сирних и млечних
намаза и топљених сирева
4. процесна опрема за производњу УХТ производа
(стерилизатори, евапоратори, хомогенизатори, асептик
танкови и др.)
5. процесна опрема за сушење (млека, сурутке и др.
укључујући и храну на бази млека за одојчад и малу децу)
6. процесна опрема за производњу кондензованог млека
7. процесна опрема за производњу сладоледа
8. аутоматске линије за пуњење и паковање производа
1. танкови с пратећом опремом (мешалице, вентили,
индикатори нивоа и запремине, мерачи температуре,
кондуктометри, пХ метри и др.)
2. пумпе и цевоводи

3)

Опрема за чишћење, прање и
дезинфекцију (стерилизацију)
објеката, опреме, алата, уређаја и
машина, гардеробе и санитарних
просторија

3. уређаји за аутоматско дозирање концентрованих
средстава за прање
4. линијски кондуктометри и пХ метри
5. пеномати (уређаји за прање пеном)
6. уређаји за прање и стерилизацију алата и прибора
7. уређаји за припрему вруће воде
8. црева с носачима и пиштољем за воду
9. уређаји за прање подова
10. уређаји за дезинфекцију ваздуха у производним
просторијама
1. аутоматски уређаји за хемијску анализу сировог млека
(млечна маст, протеини, лактоза, минералне материје,
криоскопска тачка и др.)
2. аутоматски уређаји за одређивање броја соматских
ћелија и/или бактерија у сировом млеку

4)

3. криоскопи
Лабораторијска
опрема
(не
укључујући стаклени прибор) за 4. уређаји за испитивање инхибитора и резидуа у млеку
интерну
употребу,
као
део (антибиотици, афлатоксин и др.)
прерађивачког погона
5. центрифуге за одређивање масти по Герберу
6. сушнице
7. аутоклави
8. уређаји за припрему воде (деминерализатори,
дејонизатори, дестилатори и др.)
9. стерилизатори посуђа и прибора
10. мешалице (механичке, магнетне и др.)

11. уређаји за припрему узорака (миксери, тресилице и
др.)
12. инкубатори
13. лабораторијски фрижидери и замрзивачи
14. дигестори
15. pH метри
16. влагомери
17. кондуктометри
18. ламинарне коморе
19. УВ лампе
20. стерилизатори ваздуха
21. сигурносни ормани
22. микроскопи
23. пламеници
24. машине за прање лабораторијског посуђа
25. АТП bioluminescens или protect брисеви – као
индикатор присуства биолошких (органских) нечистоћа на
радним површинама
26. ваге (техничке и аналитичке)
27. пећи за жарење
28. дестилатори за воду
29. спектрофотометри
30. грејна тела (грејне плоче, рингле, решои и др.)
1. аутоматске дезобаријере за прање и дезинфекцију руку
и обуће с механизмом контроле уласка
2. лавабои за прање и дезинфекцију руку на ножни погон
или са фотоћелијом
3. подне дезобаријере
5)

Опрема за дезинфекцију радника

4. машине за прање и сушење радне одеће
5. зидни дозатори средстава за прање и дезинфекцију
6. зидни сушачи руку, аутоматски
7. зидни држачи папирних убруса
8. гардеробни ормани са клупама
9. опрема за туш-кабине

Прихватљиве инвестиције у оквиру програма за подршку инвестицијама за развој и унапређивање
прераде поврћа, воћа и грожђа на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника
Редни
број
1)

Врста подстицаја

Прихватљиве инвестиције

Опрема и уређаји за сушење воћа, 1. сушаре (тунеске, тракасте, коморне и др.)
поврћа и грожђа, као и њихових 2. опрема и уређаји за сушење у вакууму
производа
3. опрема и уређаји за микроталасно сушење

2)

Опрема и уређаји за замрзавање

4. опрема и уређаји за осмотско сушење
5. опрема и уређаји за сушење замрзавањем
(лиофилизација) ‒ лиофилизатор
6. друга слична опрема и уређаји намењени за ову врсту
инвестиције
1. континуални тунел за замрзавање
2. уређај за замрзавање у блоковима
3. класичан тунел
4. тунел за расхлађивање
5. друга слична опрема и уређаји намењени за ову врсту
инвестиције
1. пастеризатори (плочасти, цевни, тунелски и др.)

3)

Опрема и уређаји за ‒ бланшери 2. стерилизатори (хоризонтални, вертикални,
разни, с припадајућом опремом континуални и дисконтинуални, односно аутоклави)
бланширање,
пастеризацију
и 3. пастер када
стерилизацију производа
4. друга слична опрема и уређаји намењени за ову врсту
инвестиције
1. танкови с пратећом опремом (мешалице, вентили,
индикатори нивоа и запремине, мерачи температуре,
кондуктометри, пХ метри и др.)
2. пумпе и цевоводи

4)

Опрема за чишћење, прање и
дезинфекцију (стерилизацију)
објеката, опреме, алата, уређаја и
машина, гардеробе и санитарних
просторија

3. уређаји за аутоматско дозирање концентрованих
средстава за прање
4. линијски кондуктометри и pH метри
5. пеномати (уређаји за прање пеном)
6. уређаји за прање и стерилизацију алата и прибора
7. уређаји за припрему вруће воде
8. црева с носачима и пиштољем за воду
9. уређаји за прање подова
10. уређаји за дезинфекцију ваздуха у производним
просторијама
1. ваге (колске, подне и др.)
2. транспортери (хоризонтални, коси или вертикални)
3. инспекциона трака
4. механички филтери

5)

Опрема и уређаји за пријем,
прераду, пуњење и паковање
производа од воћа, поврћа и
грожђа

5. пумпе разне (центрифугалне, зупчасте, монопумпе за
густе масе и др.)
6. одвајачи ваздуха (деаератори)
7. суви и ваздушни пречистач
8. опрема и уређаји за вађење семене ложе, одвајање,
сечење, љуштење, млевење и пасирање воћа и поврћа
9. опрема за одвајање коштица
10. уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са
припадајућом опремом, уређаји за реверсну осмозу и
криоконцентрисање)

11. уређаји за пуњење и дозирање налива са
припадајућом опремом
12. уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са
припадајућом опремом
13. уређаји за паковање с припадајућом опремом
14. машине за паковање транспортног (збирног)
паковања и машине за палетизирање - палетизер
15. уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом
опремом
16. опрема за детекцију физичких и механичких
нечистоћа ‒ X-ray детектори
17. уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски,
са одговарајућом опремом
18. уређаји за етикетирање, разни
19. уређаји за припрему технолошке и техничке воде
20. пресе за цеђење уља
21. друга слична опрема и уређаји намењени за ову врсту
инвестиције

1. инокс судови за вино и ракију, винификатори и
универзалне посуде за вино и јака алкохолна пића
2. уређаји за контролисану ферментацију и хладну
стабилизацију вина
3. парни генератори за стерилизацију опреме и судова и
уређаји за прање
4. дрвени судови и бурићи за барикирање
5. филтери
6. муљаче
6)

Опрема за производњу вина и јаких
алкохолних пића

7. пумпе
8. центрифугални сепаратори

9. системи за убацивање азота
10. линије за пуњење и етикетирање уз одговарајућу
опрему, пунилице, етикетирке и чепилице
11. пнеуматске пресе
12. млинови и пасирке за воће
13. казани за дестилацију

14. опрема за транспорт у склопу винарије/дестилерије
(палете за боце, контејнери, постоља за дрвену барик
бурад и опрема за окретање боца)
15. опрема за прање и хигијенско сушење руку у погону и
санитарним чворовима (укључујући и тушеве), опрема за
гардеробне просторије, као и опрема за чишћење, прање
и дезинфекцију одеће и обуће
16. опрема за физичку, хемијску и биолошку обраду
отпадних вода, као и опрема за спречавање загађења/
контаминације ваздуха
17. опрема за климатизацију, грејање и вентилацију
објеката за прераду и складиштење
18. друга слична опрема намењена за ову врсту
инвестиције

7)

Опрема за дезинфекцију радника

1. аутоматске дезобаријере за прање и дезинфекцију руку
и обуће с механизмом контроле уласка
2. лавабои за прање и дезинфекцију руку на ножни погон
или с фото-ћелијом
3. подне дезобаријере
4. машине за прање и сушење радне одеће
5. зидни дозатори средстава за прање и дезинфекцију
6. зидни сушачи руку, аутоматски
7. зидни држачи папирних убруса
8. гардеробни ормани са клупама
9. опрема за туш кабине
1. криоскопи
2. сушнице
3. аутоклави
4. стерилизатори посуђа и прибора
5. мешалице (механичке, магнетне и др.)
6. уређаји за припрему узорака (миксери, тресилице и
др.)
7. лабораторијски фрижидери и замрзивачи
8. pH метри

8)

9. кондуктометри
Лабораторијска
опрема
(без
10. ламинарне коморе
стакленог прибора) за интерну
употребу, као део прерађивачког 11. УВ лампе
12. стерилизатори ваздуха
погона
13. микроскопи
14. пламеници
15. машине за прање лабораторијског посуђа
16. термометри
17. рефрактометар, ручни или стони, дигитални или
аналогни
18. фото-метри
19. титратори (за одређивање киселина, алкохола,
сумпор-диоксида и других параметара)
20. сетови за колориметријска испитивања

21. мерачи температуре и влаге
22. ваге (техничке и аналитичке)
23. пећи за жарење
24. дестилатори за воду
25. спектрофотометри

9)

Маркетинг производа

26. грејна тела (грејне плоче, рингле, решои и др.)
1. контролне маркице за воће, односно поврће, односно
грожђе издате у складу с прописима којима се уређује
заштита географског порекла пољопривредних и
прехрамбених производа, као и евиденционе маркице за
обележавања вина са ознакама географског порекла
издате у складу с прописима којима се уређује вино

Прихватљиве инвестиције у оквиру програма за подршку инвестицијама за развој и унапређивање
прераде меса на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника
1. уређаји и опрема за електрично и/или механичко
омамљивање животиња (свиње, говеда, овце/козе,
живина,
риба и др.)
2. опрема за спољашњу обраду трупова свиња (уређаји
за шурење, уређаји за машинско уклањање
длака/чекиња,
уређаји за спаљивање заосталих длака/чекиња, уређаји
за завршну спољашњу обраду трупа/„полирање”,
опрема
за завршно прање трупа и др.)
3. вакуум уређај за обраду ректума
4. уређаји за скидање коже
1)

Опрема за омамљивање, клање и
обраду трупова

5. опрема/уређаји за расецање трупова на полутке
(тестере)
6. електрична, пнеуматска или ручна опрема за
одсецање нејестивих делова трупа (тестере, клешта и
др.)
7. опрема за ветеринарско–санитарни преглед главе,
трупа и унутрашњих органа
8. опрема за чишћење и прање
јестивих делова (изнутрица) на линији клања
9. опрема за чишћење, прање и обраду желудаца и
црева
10. опрема за прихват и транспорт јестивих делова и
споредних производа клања

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

2)

Уређаји за мерење удела мишићног
ткива у труповима

1. фетометар
2. уређај за аутоматску класификацију трупова
3. друга слична опрема и уређаји намењени за ову врсту
инвестиције
1. танкови с пратећом опремом (мешалице, вентили,
индикатори нивоа и запремине, мерачи температуре,
кондуктометри, пХ метри и др.)
2. пумпе и цевоводи

3)

Опрема за чишћење, прање и
дезинфекцију
(стерилизацију) објеката, опреме,
алата, уређаја
и машина, укључујући и опрему за
гардеробе и
санитарне просторије за запослене;

3. уређаји за аутоматско дозирање концентрованих
средстава за прање
4. линијски кондуктометри и пХ метри
5. пеномати (уређаји за прање пеном)
6. уређаји за прање и санитацију/стерилизацију алата и
прибора
7. уређаји за припрему вруће воде
8. црева с носачима и пиштољем за воду
9. уређаји за прање подова
10. уређаји за дезинфекцију ваздуха у производним
просторијама
1. систем за сакупљање крви на линији клања (шупљи
ножеви, зупчаста пумпа и изоловани контејнер за
привремено складиштење)
2. уређај и опрема за уклањање и пнеуматски транспорт
садржаја дигестивног тракта из кланице до места за
привремено одлагање

4)

Опрема за сакупљање, пријем,
чување/складиштење
(хлађење), уклањање и прераду
споредних
производа животињског порекла
који нису за
исхрану људи

3. уређај и опрема за уклањање и пнеуматски транспорт
споредних производа животињског порекла из кланице
до места за привремено одлагање
4. вакуум уређај са опремом и сабирним танком за
уклањање кичмене мождине из кичменог стуба говеда
5. уређаји за вакуум паковање меса и производа од меса
6. уређаји за етикетирање производа и паковања
7. аутоматске ваге са етикетирком
8. уређаји за нарезивање меса и производа
9. машине за паковање у МАП-у меса и производа од
меса

10. уређаји за скидање омотача
1. транспортне траке за месо и/или посуде са
сировинама
2. опрема за расецање меса
3. машине за сечење меса
4. уређаји за скидање коже са масног ткива
5. уређаји за обликовање уситњеног меса и
полупроизвода од меса
6. уређаји за производњу леда
7. уређаји за млевење меса (Волф)
8. уређаји за сечење смрзнутог меса („гиљотине”, др.
обилице и др.)
9. уређаји за уситњавање меса (кутери, микрокутери и
др.)
10. уређаји за мешање меса (с вакуумом и/или без њега)
11. машине за механичко сепарисање меса (сепаратори)

5)

Опрема за расецање, обраду,
прераду, паковање
и означавање меса и уситњеног
меса, полупроизвода
од меса, машински сепарисаног
меса и
производа од меса

12. уређаји и опрема за припрему саламуре
13. уређаји и опрема за убризгавање саламуре (пиклињектори)
14. уређаји за „масирање” меса (тамблери)
15. вакуум пунилице
16. опрема за детекцију физичких и механичких
нечистоћа – X-ray детектори
17. „клипсерице”
18. пресе за месо
19. уређаји и опрема за дозирање према врсти и
капацитету технолошке линије
20. затварачице за конзервисане производе у
херметички затвореним контејнерима у складу са врстом
и капацитетом
технолошке линије
21. уређаји и опрема за производњу (припрема, обрада,
пуњење, димљење, ферментацију/зрење и сушење,
складиштење и паковање ферментисаних производа од
меса
22. друга слична опрема и уређаји намењени за ову
врсту инвестиције
1. опрема и уређаји за хлађење и/или замрзавање и
складиштење смрзнутих сировина и производа

6)

Опрема и уређаји за хлађење,
пастеризацију и
стерилизацију

2. коморе за термичку обраду – пастеризацију („атмоси”,
„пастер каде / пастеризатори”)
3. уређаји за термичку обраду – стерилизацију
(аутоклави)

1. комплет опреме за лабораторију за преглед меса на
присуство ларви трихинеле у месу (с прибором од
стакла),
референтном
методом
дигестије
или
еквивалентним методама (објекти за клање свиња,
објекти за клање коња, објекти за прихват и/или обраду
дивљачи)
2. криоскопи

7)

Лабораторијска опрема (без
стакленог прибора)
за интерну употребу, као део
прерађивачког
погона

3. сушнице
4. аутоклави
5. уређаји за припрему воде (деминерализатори,
дејонизатори, дестилатори и др.)
6. стерилизатори посуђа и прибора
7. мешалице (механичке, магнетне и др.)
8. уређаји за припрему узорака (миксери, тресилице и
др.)
9. инкубатори
10. лабораторијски фрижидери и замрзивачи
11. дигестори
12. пХ метри
13. влагомери
14. кондуктометри
15. ламинарне коморе
16. УВ лампе
17. стерилизатори ваздуха
18. сигурносни ормани
19. микроскопи
20. пламеници
21. машине за прање лабораторијског посуђа
22. АТП биолуминесценц или протецт брисеви – као
индикатор присуства биолошких (органских) нечистоћа
на радним површинама
23. салтиметри
24. тестови за утврђивање резидуа антибиотика
25. уређај за ултра брзу микробиологију (Bacteria Tracer)
26. уређаји за континуалну анализу хемијских
параметара меса у циљу стандардизације
27. уређаји за брзу анализу хемијских параметара меса и
производа од меса
28. уређаји за дигестију и дестилацију беланчевина
29. анализатори гасних смеша
30. ваге (техничке и аналитичке)
31. пећи за жарење

8)

Опрема за дезинфекцију радника

32. дестилатори за воду
33. спектрофотометри
34. грејна тела (грејне плоче, рингле, решои и др.)
1. аутоматске дезобаријере за прање и дезинфекцију
руку и обуће с механизмом контроле уласка
2. лавабои за прање и дезинфекцију руку на ножни погон
или с фото-ћелијом

3. подне дезобаријере
4. машине за прање и сушење радне одеће
5. зидни дозатори средстава за прање и дезинфекцију
6. зидни сушачи руку, аутоматски
7. зидни држачи папирних убруса
8. гардеробни ормани с клупама

9)

Маркетинг производа

9. опрема за туш-кабине
1. контролне маркице за обележавање производа од
меса са ознаком географског порекла издате у складу са
прописима
којима се уређује заштита географског порекла
пољопривредних и прехрамбених производа

Средства која се додељују не могу се користити за:
- инвестиције реализоване пре датума расписивања Конкурса и опрему купљену
пре тог датума;
- порезe, укључујући и порез на додату вредност;
- царинске, увозне и остале врсте административних такси, као и за накнаде за
потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;
- трошковe банкарске провизије, трошковe јемства и сличне накнаде;
- куповину половне опреме и половног материјала;
- сопствени рад и материјал подносиоца захтева;
- трошкове превоза, монтаже и друге оперативне трошкове;
- доприносе у натури (сопствени рад и материјал);
- набавке предметне инвестиције, лизинга, цесије, компензације, асигнације или за
друге начине који представљају гашење обавезе путем пребијања дугова;
- промет између повезаних лица.
Право на учешће на Конкурсу
Члан 4.
Корисници средстава су физичка лица и предузетници старији од 18 и млађи од 40 година ‒
на дан подношења захтева, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци
пољопривредног газдинства после 01.01.2016. године, а до дана закључења уговора.
Услови за учешће на Конкурсу
Члан 5.

1. регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних
газдинства након 01.01.2016. године или након доношења одлуке о расподели средстава по
овом конкурсу, а пре потписивања уговора, и мора се налазити у активном статусу, односно у
обавези је да се ‒ након потписивања уговора, а пре исплате средстава ‒ упише у Агенцију за
привредне регистре као привредни субјект за инвестиције које се односе на тачку II подтачка
3. овог кокнкурса, осим за произвођаче млека;
2. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе
из АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији
јединице локалне самоуправе из АП Војводине;
3. подносилац пријаве мора имати израђен пословни план ‒ економску одрживост пројекта;
4. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити средства по
неком другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја локалне самоуправе,
Покрајинске Владе или Владе Републике Србије, осим подстицаја у складу с посебним
прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Секретаријату, као
ни према Министарству пољопривреде и заштите животне средине, на основу раније
потписаних уговора;
подносилац пријаве и власник пољопривредног земљишта морају регулисати обавезе по
решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање и порез на пољопривредно
земљиште, закључно са 31.12.2016. године;
подносилац пријаве и власник објекта у којем се реализује инвестиција која је предмет овог
конкурса морају измирити обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, закључно са
31.12.2016. године;
подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини за 2016. годину;
подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица - у смислу
члан 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14 и
5/15);
плаћање се врши на текући рачун добављача или готовински, уколико је у питању физичко
лице, а плаћања путем компензације и цесије - неће бити призната;
спровођење прихватљивих активности не сме започети пре подношења пријаве за подршку.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Подносиоци пријава за инвестиције у тачки II подтачка 3, који се односе на подршку
инвестицијама за развој и унапређивање прераде меса, млека, поврћа, воћа и грожђа на
пољопривредним газдинствима младих пољопривредника, остварују право на бесповратна средства
ако ‒ након одлуке, а пре потписивања уговора ‒ имају:
доказ да су поднели захтев за издавање решења о испуњености ветеринарско-санитарних
услова, односно општих и посебних услова хигијене хране;
доказ да су поднели захтев за издавање потврде да је њихов објекат уписан у Централни
регистар објеката у складу с прописима којима се уређује безбедност хране или доказ о
поднетом захтеву за упис у Централни регистар објеката;
оригинал извода из катастра непокретности с подацима о власништву за земљиште
односно објекат у којем се реализује инвестиција (не старији од 30 дана);
оверену фотокопију уговора о закупу земљишта односно објекта на коме се реализује
инвестиција која је предмет овог конкурса, с тим што је потребно да је до истека уговора о
закупу преостало најмање пет година;
копију плана објекта.
Потребна документација
Члан 6.
Документација која се подноси на Конкурс:
1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом (са изјавом о прибављању
докумената о којој се води службена евиденција);
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта подносиоца захтева;
3. оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава, који издаје Управа за трезор (прва
страна извода ‒ са основним подацима, друга страна извода ‒ с подацима о површинама и
трећа страна ‒ подаци о животињама; не старији од 30 дана), а за подносиоце пријава који
нису регистровани у тренутку подношења пријаве, доставља се извод из Регистра
пољопривредних газдинстава након доношења одлуке о расподели подстицајних средстава, а
пре потписвања уговора;
4. пословни план ‒ економска одрживост пројекта;

5. предрачун са спецификацијом опреме ‒ коначан оригинал рачун ‒ мора бити идентичан
предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме;
6. доказ o регулисаним обавезама по основу изворних локалних јавних прихода, закључно са
31.12.2016. године;
7. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда надлежног органа),
закључно са 31.12.2016. године;
8. доказ o регулисаном порезу на пољопривредно земљиште (потврда надлежног органа), за
подносиоца пријаве и власника земљишта, закључно са 31.12.2016. године;
9. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног пољопривредног земљишта
(потврда надлежног органа, или фотокопија уговора с Министарством пољопривреде и
заштите животне средине и доказ o уплати) или изјава да нема у закупу пољопривредног
земљишта у државној својини;
10. изјава добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од
90 дана од дана издавања предрачуна.
Подносилац пријаве ‒ на обрасцу који је саставни део пријаве на конкурс – треба да се изјасни
о томе да ли ће документацију наведену под тачкама 3, 6, 7 и 8 прибавити сам или је сагласан с тим
да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.

Поступање с непотпуним пријавама
Члан 7.
Подносиоци непотпуних пријава, који су се изјаснили да сами прибављају документацију за
Конкурс, биће позвани да допуне документацију у року од пет (5) дана од дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава не допуне документацију у року наведеном у
претходном ставу, пријава ће бити одбијена као непотпуна. Пријаве које су допуњене биће
разматране тек након достављања документације која је тражена позивом из става 1. овог члана.
Комисија неће разматрати пријаве:
- које су поднела лица која немају право да учествују на Конкурсу;
- које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом.

Одлучивање о додели средстава
Члан 8.
Поднете пријаве разматра и предлог за коначну одлуку о додели средстава даје Комисија за
разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), коју именује покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретар).
У складу с критеријумима који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на
основу које се додељују бесповратна средства до утрошка опредељених Конкурсом. Комисија
утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају услове на основу достављене документације, у
складу с Конкурсом и Правилником. Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи
додатне информације у вези с поднетом документацијом, које су неопходне за одлучивање.
Секретаријат задржава право да ‒ путем овлашћеног лица пољопривредне инспекције
Министарства пољопривреде и заштите животне средине ‒ тражи да се изврши контрола
реализације предмета уговора, посебно када су у питању рачуни и предрачуни које издају добављачи
опреме који нису у систему ПДВ-а, те рачуни који су знатно изнад тржишне вредности.

Комисија има обавезу да најмање једном месечно разматра пријаве и да о томе сачини
записник у ком ће навести подносиоце пријаве који испуњавају услове прописане Конкурсом,
вредновање пријава у складу с чланом 9. Правилника, предлог за доделу средстава, као и
подносиоце пријава којима су пријаве одбијене и разлоге одбијања.
Резултати
Конкурса
биће
објављени
на
званичном
сајту
Секретаријата:
www.psp.vojvodina.gov.rs
Одлуком о додели средстава, утврдиће се појединачни износи средстава по подносиоцу
пријаве ком су одборена средства (у даљем тексту: Корисник средстава), а подносиоцима пријаве
којима нису одобрена средства ‒ навешће се разлози одбијања.
Одлуку о додели средстава доноси Секретар, на основу предлога Комисије.
Одлука је коначна и против ње се не може изјавити жалба, нити се може водити управни
спор.
Критеријуми за доделу средстава
Члан 9.
Комисија даје предлог за доделу средстава на основу поднете документације, критеријума и
бодова прописаних овим чланом, и то према табели:

Критеријум

Начин бодовања

Бодови
Укупан број бодова
150
Старост подносиоца захтева
од 18 до 25 година
25
од 25 до 35 година
20
од 35 до 40 година
15
Подносилац захтева је жена
да/не
15/0
Број чланова комерцијалног регистрованог пољопривредног
до два (2) члана
5
газдинства/број чланова задруге
од три (3) до четири (4) члана
10
од пет (5) чланова
15
Корисник је сертификован за органску производњу и/или
да/не
10/0
производи сировину или готов производ са географским
пореклом
Корисник је члан задруге
да/не
10/0
Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање
искуство у производњи од
5
најмање три године – уписан у
РПГ
средња школа
10
факултет
15
Пољопривредно газдинство се налази на подручју са
да/не
10/0
отежаним условима рада
Оцена одрживости инвестиције
да/не
40/0
Досадашње коришћење средстава Покрајинског
први пут
10
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
други пут
5
трећи пут
0
Уговор о додели средстава
Члан 10.

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава, Секретар ‒ у име Секретаријата ‒
закључује уговор о додели средстава с Корисником средстава, којим се регулишу права и обавезе
уговорних страна. Време закључења уговора јесте најкасније 30 дана од дана доношења одлуке о
додели средстава. Корисник средстава је у обавези да ‒ приликом потписивања уговора о
коришћењу средстава са Секретаријатом ‒ достави оверену, потписану и регистровану бланко соло
меницу, са овереним и потписаним меничним овлашћењем или уговорно јемство правног лица или
сагласност два жиранта и у обавези је да ‒ поред једног од наведених средстава обезбеђења ‒ упише
у АПР-у заложно право на предметну инвестицију у корист Секретаријата након реализације
инвестиције.
Исплата бесповратних средстава
Члан 11.
Бесповратна средства исплаћују се авансно 75% од уговорених средстава, а остатак од 25%
уговорених средстава се исплаћује након реализоване инвестиције из пословног плана (укључујући и
сопствено учешће од 25%), након што Корисник средстава достави Секретаријату следећу
документацију:
• оригинал рачун са спецификацијом (с датумом након потписивања уговора),
отпремница и фискални рачун, с јасном назнаком да је плаћање извршено готовински
или картицом;
• оригинал рачун са спецификацијом (с датумом након потписивања уговора)
отпремница, налог за пренос, оверен извод банке о уплати добављача и корисника
средстава;
• фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
• царинска декларација за опрему из увоза (уколико је подносилац пријаве директни
увозник) ‒ не старија од датума потписивања уговора;
• извештај о наменском утрошку средстава и извршеним активностима из пословног
плана;
и након што, путем надлежног сектора, Секретаријат наложи Пољопривредној стручној и
саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену, о чему она
доставља извештај и записник Секретаријату.
Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.

Обавезе корисника средстава
Члан 12.
Корисник бесповратних средстава по конкурсу дужан је да:
1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио
подстицаје користи у складу с предвиђеном наменом;
2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио
подстицаје не отуђи, нити да је даје другом лицу на употребу најмање пет година од дана исплате
подстицаја;
3. сву документацију у вези са инвестицијом чува најмање пет година од дана исплате
подстицаја.
Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није поступао у складу са одредбама
Конкурса и уговора, корисник који је онемогућио Секретаријату да изврши контролу, односно онај
који је достављао нетачне податке, дужан је да врати примљени износ средстава с припадајућом
законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате средстава до дана враћања
средстава.
Праћење извршавања уговора

Члан 13.
Административну контролу, односно испуњеност обавеза из уговора прати и контролише
овлашћени сектор Секретаријата. Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година након
преноса средстава, а спроводи је овлашћени сектор Секретаријата, помоћу извештаја
Пољопривредне стручне и саветодавне службе АП Војводине.
Завршне одредбе
Члан 14.
Правилник ступа на снагу дана када га потпише Покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство.

У Новом Саду, 05.05.2017. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
мр Вук В. Радојевић

