На основу члана 46 Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени
лист АПВ“, број: 40/12-пречишћен текст) Покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство доноси
Правилник о додели средстава за наводњавање пољопривредних култура
инвестирањем у системе за наводњавање
Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилником прописује се намена средстава из дела Програма
заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне
Покрајине Војводине у 2013 години, поступак додељивања средства, критеријуми за
доделу средстава и друга питања од значаја за реализацију тачке I подтачка 1.11 наведеног
Програма:
- Изградња, реконструкција и санација система за наводњавање и набавка
опреме за наводњавање.
Програм из става 1. овог члана усвојила је Влада АПВ, а Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) је задужен за
реализацију Програма.
Намене за које се могу користити средства
Члан 2.
Намена за коју се могу користити средства:
Средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за:
1) Изградњу експлоатационих бунара за повртарску производњу на отвореном
простору, у пластенику и стакленику, као и за плантажно гајење воћа:
 бунар са конструкцијом профил 90мм филтера профил 135мм дужине 9м –
максималан износ подршке до 25.000 динара.
 бунар са конструкцијом профил 90 мм филтера профил 135мм дужине 12 м –
максималан износ подршке до 30.000 динара.
 бунар са конструкцијом профил 110мм филтера профил 160 мм дужине 12 м –
максималан износ подршке до 40.000 динара.
 бунар са конструкцијом профил 160мм филтера профил 160 дужине 15 м –
максималан износподршке до 80.000 динара.
 бунар са конструкциојом профил 225мм филтера профил 225 дужине 12м –
максимални износ подршке до 110.000 динара
 бунар са конструкцијом проф 225мм филтера профил 225 дужине 15м –
максимални износ подршке до 120.000 динара
 бунар са конструкцијом профил 311-445 мм, дужине 50м – максимални износ
подршке 550.000,00 динара.
 бунар са конструцијом профил 311-445 мм, дужина 100м – максимални износ
подршке до 800.000,00 динара.

 бунар са конструкцијом профил 620 мм, дужине 100м – максимални износ подршке
до 1.000.000,00 динара.
 бунар са конструкцијом профил 311мм, дужине 150м – максималан износ подршке
до 2.100.000,00 динара
 бунар са конструкциојм профил 444мм, дужине 150м – макс. износ подршке до
2.250.000,00 динара,
 бунар са конструкцијом профил 820мм, дужине 150м – максималан износ подршке
до3.000.000,00 динара,
 бунар конструције профил 150-311мм, дужине 200м – максимални износ подршке
до2.500.000,00 динара,
 бунар конструкције профил 444мм, дужине 200м – максимални износ подршке до
2.700,000,00 динара,
 бунар конструкције пречник бушења 820мм , дужина 200м – максимални износ
подршке до 3.500.000,00 динара,
2) опреме за бунаре, пумпе, агрегати, цевне линије за орошавање или систем „кап по
кап“ за повртарску производњу, укључујући и производњу јагодичастог воћа у
пластеницима и стакленицима,
Подстицаји износе највише до 200.000,00 динара по кориснику за наведену опрему.
3) пумпе, агрегати, цевне линије са распрскивачима или систем „кап по кап“ за
повртарску производњу на отвореном простору,
Подстицаји за 1 хектар површине износе највише до 200.000,00 динара по
кориснику за наведену опрему, а максимално до 10 хектара.
4) набавку агрегата, пумпи и система „кап по кап“ плантаже воћа укључујући и
јагодичасто воће на отвореном простору,
Подстицаји за 1хектар површине износе највише до 200.000,00 динара по
кориснику за наведену опрему, а максимално до 10 хектара.
5) набавку машина за заливање у типу „Тифона“ са или без кишних крила, за ратарску
и повртарску производњу, под условом да се наводњава минимално 10ха
површине.
По једном захтеву корисник може да оствари право на подстицаје за највише 5
машина у типу „Тифона“са или без кишних крила.
Максимални износ подстицаји по једној машини износи до 500.000,00 динара.
6) набавку линија за заливање – машине у типу „Ренџер“, Центар пивот“ и “Линеар“,
за ратарску и повртарску производњу, под условом да се залива најмање 50 ха
површине.
Подстицаји износе највише до 3.000.000,00 динара по кориснику за наведену
опрему.
7) Финансирање трошкова израде Главног Пројекта наводњавања и трошкове накнаде
за геолошко истраживање али не више од 250.000,00 динара.
1.
2.
3.
4.

Средства која се додељују из Програма не могу се користити за:
набавку половне опреме,
плаћање пореза,
трошкове царине,
транспорта и монтаже опреме.

Конкурс за доделу средстава
Члан 3.
Средства се додељују на основу конкурса који се објављује у „Службеном листу
АП Војводине“ у једном од гласила које покрива целу територију АП Војводине и
интернет страници Секретаријата.
Обавезни елементи текста конкурса су:
- висина средстава која се додељују
- намена за коју се средства могу користити
- услови учешћа на конкурсу и документација која се подноси уз пријаву
- рок за пријаву на конкурс
и други подаци од значаја за реализацију конкурса.
Право учешћа на конкурсу и документација која се подноси на конкурс
Члан 4.
Право конкурисања имају:
- физичка лица – регистрована пољопривредна газдинства
- привредна друштва и
- земљорадничке задруге
Документација која се подноси на конкурс (односи се на све подносиоце) :
1. Пријава на конкурс;
2. Оригинал или оверена фотокопија рачуна са спецификацијом опреме и
оверена фотокопија отпремнице као и оригинал или фотокопија фискалног
исечка о извршеном плаћању предмета куповине, не старији од 1.јануара
2013. године.
3. Фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим
прописима.
4. Фотокопија царинске декларације ако је предмет куповине набављен
увозом.
5. Оригинални извод листа непокретности са свим прилозима за
пољопривредно земљиште које је предмет примене заливног система, за
власника или закуподавца. Ако подносилац захтева користи државно
пољопривредно земљиште у закуп дужем од 3 године, доставља се оверена
фотокопија уговора са Министарством пољопривреде РС, а ако користи
земљиште узето у закуп од других лица доставља и уговор о закупу.
6. Потврду пореске управе да је подносилац захтева измирио пореске и друге
јавне дажбине за 2012. годину.
7. Идејни Пројекат са уговором за израду Главног пројекта као и информација
о локацији
8. За експлоатационе бунаре оверен Уговор са предузећем регистрованим код
Агенције за привредне регистре, Београд, које испуњава услове из чл. 22
Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС" бр.
88/11) чији је предмет добијање Решења о одобрењу детаљних

хидрогеолошких истраживања и Решења о утврђивању резерви подземних
вода код надлежног Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне
сировине, Нови Сад.
Потребна додатна документација за физичка лица (поред документације која
се односи на све подносиоце):
1. Извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор
(прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода cа
подацима о површинама и производњом);
2. Фотокопија личне карте подносиоца захтева.
Потребна додатна документација за привредна друштва и земљорадничке
задруге (поред документације која се односи на све подносиоце):
1. Оверени извод из регистра АПР привредних друштава и земљорадничких
задруга;
2. Фотокопија ПИБ oбразца;
3. Фотокопија картона депонованих потписа.
Предност на конкурсу ће имати подносиоци пријаве који:
За привредна друштва:
- запошљавају више од 10 лица;
- имају закључен уговор са добављачима сировине;
- прерађују пољопривредне производе који су у систему за наводњавање;
- уколико имају позитиван биланс успеха у последње две године;
За земљорадничке задруге:
- уколико имају више од 10 задругара у земљорадничкој задрузи;
- запошљавају више од 5 лица;
- имају закључен уговор са добављачима сировине;
- уколико имају позитиван биланс успеха у последње две године;
За физичка лица:
- уколико немају систем на наводњавање
У складу са тим потребно је доставити додатну документацију:
 Потврду о броју запослених уколико има више од 10 запослених лица,
 Доказ о постојање дугорочног уговора са добављачима сировине,
 Доказ да привредно друштво обавља прераду пољопривредних производа која су у
систему наводњавања,
 Биланс успеха и стања за последње две године,
 Потврда из Регистра да земљорадничка задруга има више од 10 регистрованих
задругара,
 Изјава физичког лица да не поседује систем за наводњавање.
Поступање са непотпуним пријавама
Члан 5.

Комисија неће узимати у разматрања пријаве:
- поднете од лица која немају право да учествују на конкурсу
- које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом.
Одлучивање о додели средстава
Члан 6.
Поднете пријаве разматра и предлог за коначну одлуку о додели средстава даје
Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија).
Чланове Комисије именује Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду
и шумарство (у даљем тексту: Секретар) из редова запослених у Секретаријату.
По потреби чланови Комисије могу бити и еминенти стручњаци из области за коју
је расписан Конкурс.
Пријаве на конкурс које остваре број бодова мањи од 40% од укупног броја
бодова не улазе у даље разматрање Комисије.
Након завршене инвестиције, корисник упућује захтев Секретаријату да изађе на
терен и утврди чињенично стање, након чега ће бити извршена уплата средстава.
Комисија задржава дискреционо право да оцени квалитет поднете документације.
Коначну одлуку о додели средстава доноси Секретар.
Одлука је коначна и против исте се не може изјавити жалба, нити се може водити
управни спор.
Појединачне одлуке о додели средстава доносиће се по пристизању пријаве и
утврђивању испуњености услова за подршку набавке опреме.
Средства се исплаћују до износа средстава предвиђених за ове намене, а крајњи
рок за подношење захтева је 30.09.2013.године.
Секретаријат доставља појединачно обавештења свим подносиоцима захтева по
Конкурсу која нису задовољиле услове и критеријуме.
Уколико је број захтева који није испунио услове конкурса већи од броја 50,
обавештење одбијеним подносиоцима захтева биће назначено преко Портала
Секретаријата.
Критеријуми за доделу средстава
Члан 7.
Комисија доноси одлуку на основу критеријума и бодова прописаних овим
чланом и то према табели:
Физичко лице
Број чланова
газдинства
1-3
>3
5
10
Број незапослених
чланова газдинства
0-3
>3
5
10

Земљорадничка
задруга
Позитиван биланс у последње
две године
Да
Не
10
0
Број запослених лица
0-5
5

>5
10

Привредно друштво
Позитиван биланс у последње
две године
Да
Не
10
0
Број запослених лица
0-10
5

>10
10

Подносилац захтева рођен
после 01.01.1968. године

Задруга има више од 10
регистрованих задругара

Да
Не
10
5
Подносилац захтева не
поседује ни један систем за
наводњавање
Да
Не
10
0
Оцена поднете документације
Одлична
Добра
15
5
Степен
развијености
општине у распону од
60% до 80% републичког
просека
ДА
НЕ
5
0
Степен
развијености
општине
испод
60%
републичког просека
ДА
НЕ
10
0
Укупно:
65

Да
Не
10
5
Постојање дугорочног уговора
са добављачима сировине

Привредно друштво који има
прераду пољоприврених
производа која су у систему
наводњавања
Да
Не
10
5
Постојање дугорочног уговора
са добављачима сировине

Да
Не
10
0
Оцена поднете документације
Одлична
Добра
15
5
Степен
развијености
општине у распону од
60%
до
80%
републичког просека
ДА
НЕ
5
0
Степен
развијености
општине
испод
60%
републичког просека
ДА
НЕ
10
0
65

Да
Не
10
0
Оцена поднете документације
Одлична
Добра
15
5
Степен
развијености
општине у распону до
60%
до
80%
републичког просека
ДА
НЕ
5
0
Степен
развијености
општине
испод
60%
републичког просека
ДА
НЕ
10
0
65

Уговор о додели средстава
Члан 8.
Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се
уговором.
Након доношења одлуке о додели подстицајних средстава Секретар у име
Секретаријата закључује са корисником средстава уговор о додели средстава, којим се
регулишу права и обавезе уговорних страна.
Подстицајна средства за подршку инвестиција по овом Правилнику и Конкурсу
додељују се бесповратно.
Подстицајна средства исплаћују се након реализације инвестиције и извршене
контроле од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, а за купљену опрему након достављених финансијских извештаја и рачуна.
Рок за реализацију инвестиције је до 31. октобра 2013. године.
Обавезе корисника средстава
Члан 9.

Корисник подстицајних средстава по конкурсу дужан је да:

1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за
коју је остварио подстицаје користи у складу са предвиђеном наменом;
2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за
коју је остварио подстицаје не отуђи најмање пет година од дана исплате
подстицаја и/или даје другом лицу на употребу;
3. сву документацију која се односи на инвестицију чува најмање пет
година од дана исплате подстицаја;
4. покретну односно непокретну ствар која је предмет инвестиције за коју
је остварио подстицаје видљиво означи ознаком (исту ће обезбедити
Секретаријат), да је инвестиција суфинансирана од стране
Секретаријата;
5. на покретној ствари која је предмет суфинансирања успостави заложно
право у корист Секретаријата, а на предметној ствари.

Праћење извршавања Уговора
Члан 10.
Административну контролу, односно испуњеност услова за доделу подстицајних
средстава (комплетност поднете документације, као и благовременост подношења
захтева) утврђује Секретаријат на основу приложене документације и непосредног увида
на терену, којим се проверавају подаци из захтева.
Проверу стања на терену се обавља и током 5 (пет) година након преноса средстава, а
спроводи је службеник Секретаријата.
Завршне одредбе
Чл. 11.
Правилник ступа на правну снагу даном потписивања од стране Покрајинског
секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

