На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину
(''Службени лист АПВ'' број 39/12) и Програма мера за спровођење пољопривредне политике за
развој села на територији АП Војводине у 2013. години (''Службени лист АПВ'' број 3/13)
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад
Расписује
КОНКУРС
за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова увођења и
сертификације система квалитета и безбедности хране у 2013. години
Предмет конкурса
Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за рефундацију трошкова увођења и
сертификације система квалитета и безбедности хране у 2013. години у износу до
3.000.000,00 динара.
Намена подстицајних средстава
Износ подстицајних средстава утврђује се од процењене вредности пројекта и то за:
1. Надокнаду дела трошкова за увођење и сертификацију система безбедности и
квалитета хране: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL,
KOSHER;
2. Надокнаду дела трошкова израде елабората за добијање ознаке географског порекла и
лабораторијских анализа које представљају део елабората за добијање ознаке
географског порекла;
3. Надокнаду дела трошкова контроле и сертификације пољопривредних и прехрамбених
производа, са географским пореклом чија је контрола и сертификација производње
завршена у 2013. години од стране овлашћених организација;
4. Надокнаду дела трошкова контроле и сертификације производа добијених по методама
органске производње од стране овлашћених организација које издају сертификат, за
органске производе у 2013. години.
5. Надокнаду дела трошкова за контролу и сертификацију производа без глутена;
Корисници подстицајних средстава
Право на коришћење подстицајних средстава под условима утврђеним овим конкурсом имају:
 правно лице и предузетник (у тачкама од 1 до 5)
 физичко лице - носилац регистрованог пољопривредног газдинства; земљорадничка
задруга и удружење (у тачкама од 1 до 4).
Право на коришћење подстицајних средстава имају подносиоци пријаве који се баве
производњом и прометом пољопривредно прехрамбених производа и хране за животиње.
Висина износа подстицајних средстава обрачунава се на вредност процењеног пројекта без
пореза на додату вредност и не може бити већа од 300.000,00 динара, осим у тачки 4 где не
може бити већа од 30.000 динара.
Документација која се подноси на конкурс
Документација која се подноси, без обзира на намену средстава:
1) Кратак опис корисника средстава (делатност, производи, пласман, кретање извоза,
едукација и сл.)
2) Решење о упису у регистар привредних субјеката, са свим прилозима (фотокопија),
Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју или Извод из регистра
пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор, за 2013. годину (прва страна извода
РПГ са основним подацима и друга страна извода cа подацима о површинама и производњом);
3) Потврду надлежног пореског органа да је подносилац пријаве измирио све доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине, односно уверење о мировању пореског дуга и редовном
измирењу обавеза.

Потребна документација по наменама:
- систем безбедности и квалитета хране (тачка 1):
1.
2.
3.
4.

Читко попуњен захтев са обавезним потписом подносиоца захтева и печатом
предузетника односно правног лица;
Оверене фотокопије рачуна са доказима о извршеној уплати - фискални рачуни и изводи
из банке за трошкове увођења и сертификацију система безбедности и квалитета хране у
2013. години;
Оверена фотокопија сертификата;
За KOSHER и HALAL сертификат записник инспектора надлежног за послове
пољопривреде, односно ветеринарства којим се потврђује да се у процесу производње
спроводе мере самоконтроле према HACCP начелима.

- географско порекло (тачке 2 и 3):
1. Читко попуњен захтев подносиоца захтева (са потписом и печатом за предузетнике и
правна лица);
2. Оверене фотокопије рачуна са доказима о извршеној уплати - фискални рачуни и
изводи из банке (за извршену лабораторијску контролу сировина за производњу
пољопривредно-прехрамбених производа са географским пореклом и самих производа;
за трошкове израде елабората за добијање ознаке географског порекла и трошкова
контроле и сертификације пољопривредних и прехрамбених производа са географским
пореклом;
3. Фотокопија потврде о предатом елаборату за заштиту географских ознака Заводу за
интелектуалну својину или фотокопија Решење о признавању статуса овлашћеног
корисника имена порекла, односно географске ознаке или фотокопија документа о
извршеној контроли и сертификацији пољопривредно-прехрамбеног производа за који
се подноси захтев, издатог на назив подносиоца захтева у току 2013. године.
- увођења и сертификације производа добијених по методама органске производње
(тачка 4.)
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Читко попуњен захтев подносиоца захтева (са потписом и печатом за предузетнике и
правна лица);
Уговор између произвођача и овлашћене контролне организације о контроли производње
у периоду конверзије или првој сертификацији органске производње, односно првој
години по истеку периода конверзије;
Копија Решења о испуњавању услова за обављање послова контроле и сертификације у
органској производњи за 2013. годину издатог од стране Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије за контролну организацију која код
произвођача спроводи сертификацију органске производње;
Рачун издат од стране контролне организације за обављене услуге контроле или прве
сертификације органске производње за 2013. годину;
Извод са рачуна пољопривредног газдинства или контролне организације којим се
потврђује да је извршена уплата за контролу или прву сертификацију по издатом рачуну
за обављену услугу
(или у банци оверен налог за уплату произвођача којим се
потврђује извршена финансијска обавеза произвођача према контролној организацији);
Оверена фотокопија сертификата (уколико се ради о првој сертификацији) или
документовани доказ издат од стране овлашћене контролне организације да је
произвођач у периоду конверзије производио у складу са законом о органској
производњи, за 2013.годину.

- увођења и сертификације производа без глутена (тачка 5)
1.
2.
3.

Читко попуњен захтев са обавезним потписом подносиоца захтева и печатом
предузетника односно правног лица;
Оверене фотокопије рачуна са доказима о извршеној уплати - рачуни и изводи из банке
за трошкове контроле одсуства унаксне контаминације и анализе одсуства трагова
глутена у производима
Оверену фотокопију рачуна са доказима о извршеној уплати - рачуни и изводи из банке
за трошкове коришћења заштићеног међународног знака безглутенских производа.

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи
додатну документацију.
1. Висина и начин одлучивање и исплате средстава
Подстицаји за намене наведене у овом конкурсу утврђују се у износу од 50% од плаћеног
износа за реализоване инвестиције, умањеног за износ средстава на име пореза на додату
вредност. Подстицаји се исплаћују до износа финансијских средстава предвиђених за ову
намену, сукцесивно по пристизању захтева. Подносилац пријаве може поднети захтев по
највише два основа за које се распусује конкурс.
Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује комисија коју образује
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
У поступку разматрања захтева комисија проверава наводе из документације, утврђује
испуњеност услова и врши процену вредности пројекта.
2. Начин подношења пријаве
Пријаве на Конкурс за коришћење подстицајних средстава
подносе се искључиво на
конкурсним обрасцима, уз које се прилаже и остала неопходна документација.
Наведени обрасци могу се преузети са сајта Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство: www.psp.vojvodina.gov.rs или у просторијама секретаријата,
(Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, I спрат, соба 46, зграда Владе АП Војводине).
Пријаве на конкурс са припадајућом документацијом достављају се поштом или преко
писарнице покрајинских органа у затвореној ковертина адресу: Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина
бр.16 са назнаком за програм увођења и сертификације
система квалитета и
безбедности хране у 2013. години не отварај. На полеђини коверте обавезно навести
назив, адресу и број телефона и факса подносиоца пријаве, као и име особе за контакт.
Рок за подношење пријаве је 15. новембар 2013. године.
Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом
овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном документацијом, неће се разматрати.
Конкурсна документација се не враћа.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство путем телефона: 021/487-4601.

