На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину
(„Службени лист АПВ“ број: 39/2012 и 26/2013) и Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години („Службени лист АПВ“ бр. 6/2013, 13/2013 и
31/2013).
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
расписује
КОНКУРС
за доделу бесповратних средстава за унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку
система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине

1.

Предмет конкурса

Предмет конкурса је додела бесповратних средства за набавку противградних мрежа са наслоном на
површини не мањој од 1ха и не више од 10 ха на територији АП Војводине у висини од 60% од укупне вредности
опреме.
2.

Укупан износ средстава који се додељује по конкурсу
Укупан износ средстава који се додељује је 100.000.000,00 динара.
Износ средстава за подршку инвестиција по спроведеном конкурсу не може бити већи од 800.000,00 динара
по хектару.

3.

Право пријаве на конкурс

Право да конкуришу имају:
‐ физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава;
‐ правна лица – регистрована за обављање делатности гајења воћа;
‐ земљорадничке задруге, које су регистроване за обављање делатности гајења воћа (најмање десет
задругара који имају регистровано пољопривредно газдинство и налазе се у активном статусу).
Сва лица која конкуришу морају бити са територије Аутономне Покрајине Војводине.
4.

Потребна документација
Обавезна документација која се подноси на конкурс:

Физичко лице (РПГ):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

читко попуњен Образац пријаве на конкурс са обавезним потписом подносиоца захтева,
фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта,
извод из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са
основним подацима (три копије) и друга страна извода са подацима о површинама и производњом)
извод из катастра непокретности или земљишњих књига са подацима о власништву и ограничењима за све
катастарске парцеле засада под воћем које су предмет пријаве (не старији од 15 дана);
изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту
намену;
оверен уговор о закупу пољопривредног земљишта на коме је подигнут засад под воћем најмање до 2030.
године (ако је земљиште на коме се поставља опрема која је предмет овог конкурса узето у закуп);
меница са меничном изјавом (која се доставља приликом потписивања Уговора са Покрајинским
секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство);
оригинални предрачун са спецификацијом опреме исказан у динарском износу или фотокопија рачуна са
спецификацијом опреме исказан у динарском износу не старији од 01.01.2013.године. Ако је опрема из увоза
потребно је доставити царинску декларацију као и предрачун или рачун преведен на српски језик од стране
овлашћеног преводиоца(тумача). Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике опреме
приказане у табели (подаци исказани у пријави о површини на којој ће бити постављена опрема која је

9.

предмет овог конкурса морају бити исти као у предрачуну, односно рачуну). Подносилац пријаве не може
доставити понуду;
уверење пореске управе о измиреним свим пореским обавезама и другим јавним дажбинама за 2012.
годину.
Документација која се подноси при подношењу захтева, уколико је подносилац захтева поседује:
1.Потврда подносиоца пријаве да је члан удружења произвођача воћа као и да су у потврди наведе када је
оверена изјава о приступању удружења;
2.Оверена изјава под личном и материјалном одговорношћу да је производња воћа основна делатност.
(доказ Прва страна РПГ Извода)

Правна лица и земљорадничке задруге
1.
2.
3.
4.
5.

читко попуњен Образац пријаве на конкурс са потписом одговорног лица и оверен печатом;
фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
извод из Агенције за привредне регистре;
оверена копија картона депонованих потписа;
за земљорадничке задруге извод из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор
(прва страна извода РПГ са основним подацима (три копије) и друга страна извода са подацима о
површинама и производњом) за најмање 10 задругара;
6. извод из катастра непокретности или земљишњим књигама са подацима о власништву и ограничењима за
све катастарске парцеле под засадом воћа које су предмет пријаве (не старији од 15 дана);
7. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту
намену;
8. оверен уговор о закупу пољопривредног земљишта на коме је подигнут засад под воћем најмање до 2030.
године (ако је земљиште на коме се поставља опрема која је предмет овог конкурса узето у закуп);
9. регистрована меница са меничном изјавом (доставља се приликом потписивања Уговора са Покрајинским
секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство);
10. оригинални предрачун са спецификацијом опреме исказан у динарском износу или фотокопија рачуна са
спецификацијом опреме исказан у динарском износу не старији од 01.01.2013.године.Ако је опрема из увоза
потребно је доставити царинску декларацију као и предрачун или рачун преведен на српски језик од стране
овлашћеног преводиоца(тумача). Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике опреме
приказане у табели (подаци исказани у пријави о површини на којој ће бити постављена опрема која је
предмет овог конкурса морају бити исти као у предрачуну, односно рачуну). Подносилац пријаве не може
доставити понуду;
11. уверење пореске управе о измиреним свим пореским обавезама и другим јавним дажбинама за 2012.
годину,
12. за правна лица која су регистрована као пољопривредна газдинства извод из Регистра пољопривредних
газдинстава које издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима (три копије) и друга
страна извода са подацима о површинама и производњом);
13. На основу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему који је ступио на снагу 17.јула
2013.године, правна лица којима се врши пренос средстава из буџета,отварају посебан наменски динарски
рачун код Управе за трезор за та средства .
Документација која се подноси при подношењу захтева, уколико је подносилац захтева поседује:
1.
2.
3.
4.

Биланс успеха за правна лица и земљорадничке задруге у 2011. и 2012. години,
Уговор са примарним пољопривредним произвођачима са уговореним количинама за снадбевање са
сировинама (уколико поседујете исти),
Доказ о броју запослених лица у правном лицу и у земљорадничкој задрузи.
Потврда подносиоца пријаве да је члан удружења произвођача воћа као и да су у потврди наведе када је
оверена изјава о приступању удружења.
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа.
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5.

Прихватљиви и неприхватљиви трошкови

Прихватљиви трошкови по овом конкурсу су трошкови набавке противградних система која је предмет овог
конкурса исказане без ПДВ‐а. У Табели је дат приказ компоненти система која је предмет овог конкурса.

Врста
Опреме

Елементи система противградне заштите
‐дрвени и
‐бетонски

Противградна мрежа са наслоном

Стубови

Анкери
Челична сајла
Клеме поцинковане
Челична жица пресвучена Алуминијумом
Капе за бетонске стубове
Капе за дрвене стубове
Фирст 1
Капе ПЕ
Прстен 90 мм поцинковани
Затезач (Шпанер),
Ексери поцинковани
Противградна мрежа‐УВ стабилна
Плакете типа чешаљ ПЕ
Плакете за спајање мреже
Плакете Универсал
С‐куке
Ексери поцинковани
Ланчић за фиксирање мреже
Прстен поцинковани
Ексери поцинковани
Противклизне платне (за бетонске стубове)

У неприхватљиве трошкове по овом конкурсу спадају:
1) порези, укључујући и порез на додату вредност;
2) царинске, увозне и остале врсте административних такси;
3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и сличне накнаде;
4) половна опрема и материјали;
5) доприноси у натури ( сопствени рад и материјал подносиоца захтева);
6) накнадни и непредвиђени трошкови радова;
7) транспортни трошкови и монтажа(постављање) мреже.

6.

Поступак за добијање средстава

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује комисија коју образује Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.
У поступку разматрања захтева комисија проверава документацију, утврђује испуњеност услова и врши процену
захтева.
Одлука се доноси на основу критеријума утврђених Правилником о додели бесповратних средстава за
унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку система за заштиту од временских непогода на
територији АП Војводине.
Бесповратна средства исплаћују се након извршене набавке опреме која је предмет овог конкурса и постављања
система противградне мреже са наслоном при чему је потребно доставити:
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1.
2.
3.
4.

наративни(кратак, писани) извештај о извршеном послу;
оригинал или фотокопија рачуна;
оригинал или фотокопија отпремнице;
оригинал или фотокопија извода банке о плаћању рачуна;

Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица,
неће се разматрати.
Конкурсна документација се не враћа.
7.

Рок за подношење пријава

Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом подноси се закључно са 27.09.2013.године.
8.

Рок за завршетак инвестиције

Рок за завршетак инвестиције (постављање купљеног система противградне мреже са наслоном)
15.11.2013. године.

9.

је до

Начин подношења пријаве

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, I спрат канцеларија 44 или преузети са сајта Секретаријата
www.psp.vojvodina.gov.rs
Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то: поштом на адресу Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или лично на писарници
покрајинских органа управе у згради Владе Аутономне Покрајине Војводине (радним даном до 14,00 часова).
Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс ‐ Набавка противградних мрежа‐ не отварати”,
а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.
Додатне информације могу се добити путем телефона 021/456‐267.
Контакт особа: Никола Врањковић
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