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Република Србија 

 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

  

 На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом  7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. 

годину („Службени гласник РС”, број 107/09) ) и Уредбе  о условима и начину коришћења  

подстицаja за подршку руралном развоју  кроз  инвестиције у пољопривредна  газдинства 

за производњу поврћа, житарица, индустријског биља као и инвестиције за набавку 

основног стада у сточарској производњи у 2010. години („Службени гласник РС”, број 

15/10), 

 

Расписује 

 

К О Н К У Р С 
 

ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 

ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ СКЛАДИШТА У 2010. ГОДИНИ 
 

СВРХА КОНКУРСА 

 

 Услед техничких проблема са успостављањем Регистра јавних складишта у складу 

са Законом о јавним складиштима („Службени гласник РС”, број 41/09) те немогућности 

испуњавања критеријума дефинисаног Конкурсом (најављеног у Службеном Гласнику РС 

број 23/2010 и објављеног на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, 

шумасртва и водопривреде), Минстарство пољопривреде, шумасртва и водопривреде 

расписује конкурс за подршку руралном развоју кроз инвестиције у опремање јавних 

складишта у 2010. години. 

 Овим конкурсом уређују се услови и начин коришћења структурних подстицаја за 

подршку руралном развоју кроз инвестиције у опремање јавних складишта у 2010. години 

(у даљем тексту: подстицаји). 

 Подстицаји се користе за набавку нове опреме за утврђивање квалитета зрнастих 

производа и контролу параметара битних за одржавање квалитета ускладиштених зрнастих 

произода. 

Конкурсом се утврђују: корисници подстицаја, општи и посебни услови за 

коришћење подстицаја, потребна документација, критеријуми селекције, рокови као  и 

остале информације везане за подношење пријаве на конкурс. 

 

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВЕ 

 

 Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим конкурсом, имају 

правна лица уписана у Регистар јавних складишта. (у даљем тексту правно лице). 
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ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ И НЕПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА 

 

 Прихватљиви трошкови по овом конкурсу су набавка опреме за утврђивање 

квалитета зрнастих производа и контролу параметара битних за одржавање квалитета 

ускладиштених зрнастих произода- Табела 1. 

 

Табела 1. Врсте инвестиција у оквиру подстицаја за набавку опреме за утврђивање 

квалитета зрнастих производа 

Редни 

број 

Врста квалификоване 

инвестиције 
Карактериситике 

Проценат 

поврата 

средстава од 

плаћеног 

износа 

реализоване 

инвестиције 

без 

припадајућег 

пореза на 

додату 

вредност 

Максимални 

износ 

подстицаја у 

РСД 

1. 

Опрема за 

утврђивање 

квалитета зрнастих 

производа 

Силосни термометри; 

 

НИТ анализатор за 

мерење садржаја 

протеина са 

калибрацијом и 

умрежавањем; 

 

Уређај за одређивање 

броја падања са 

лабораторијским 

млином. 

 

40% 

 

2.000.000,00 

 

Неприхватљиви трошкови по овом конкурсу су: 

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;  

2) царинске, увозне и остале врсте административних такси као и накнада за потребне 

сагласности од државних институција и јавних предузећа;  

3) банкарски трошкови, трошкови јемства и сличне накнаде;  

4) половна опрема и материјали;  

5) доприноси у натури ( сопствени рад и материјал подносиоца захтева); 

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА 

 

 Правно лице  има право на коришћење подстицајa ако: 

1) је регистровано код Агенције за привредне регистре;   

2) има измирене пореске обавезе за 2009. годину; 
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3) je уписано у Регистар јавних складишта (у даљем тексту Регистар) у складу са 

Законом о јавним складиштима („Службени гласник РС”, број 41/09) закључно са 

31.12.2010.  

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА  

 

 Подстицаји за набавку нове опреме за утврђивање квалитета зрнастих производа 

утврђују се у проценту  од 40%  плаћеног износа реализоване инвестиције, умањене за 

износ средстава на име пореза на додатну вредност. 

 Подстицаји се додељују као наменски и бесповратни. За финасирање инвестиције 

по овом конкурсу не могу се користити средства лизинга јер у том случају корисник 

подстицаја не може бити власник опреме. Подносилац пријаве на конкурс може поднети 

само једну пријаву на конкурс. 

 Право на подстицаје могу остварити она правна лица која су уписана у Регистар до 

момента подношења захтева за остваривање подстицаја.  

 Право на подстицаје могу остварити правна лица која су поднела захтев за упис у 

Регистар али је инспекцијским записником констатовано да не испуњавају материјално-

техничке услове за упис у Регистар услед недостатка потребне опреме за утврђивање 

квалитета зрнастих производа и контролу параметара битних за одржавање квалитета 

ускладиштених зрнастих произода, под условом да буду уписана у Регистар закључно са 

31.12.2010. 

Корисник подстицаја по конкурсу дужан је да: 

1) покретну ствар, која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје, користи 

у складу са предвиђеном наменом и одржава у исправном и функционалном стању, 

при чему се подразумева и редовно сервисирање и баждарење; 

2) покретну ствар, која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје, не отуђи 

у року од пет година од дана исплате подстицаја; 

3) сву документацију која се односи на инвестицију чува најмање пет година од дана 

исплате подстицаја; 

4) у року од пет година од дана исплате подстицаја омогући вршење контроле од 

стране Министарства; 

 

Корисник подстицаја по конкурсу за кога се утврди да није поступао у складу са 

набројаним обавезама  и који је онемогућио вршење контроле од стране Министарства, 

дужан је да врати примљени износ подстицаја, са припадајућом законском затезном 

каматом која се обрачунава од дана исплате подстицаја.  

 

 ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 

 

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава (комплетност поднете  

документације, као и благовременост подношења захтева) утврђује Министарство на 

основу приложене документације.  

Пријаве на конкурс које нису поднете на време или су поднете од стране 

подносиоца захтева који не остварују право на конкурс, нити у складу са условима јавног 

конкурса, неће бити разматране.  
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 Ако два или више подносиоца захтева имају исти број бодова, приликом 

утврђивања ранг листе предност ће имати подносиоци захтева који су раније поднели 

захтев. 

 Министарство утврђује ранг листу подносиоца захтева за које утврди да испуњавају 

услове прописане овом уредбом, у складу са критеријумима одабира који су утврђени у 

конкурсу. 

          Подносиоци захтева имају право приговора на ранг листу у року од 15 дана од дана 

објављивања. Одлука донета по евентуално уложеним приговорима је коначна. 

          Подносилац захтева који оствари право на подстицајна средства у складу са овим 

конкурсом (у даљем тексту: корисник средстава), дужан је да инвестицију за коју је 

остварио право реализује у року који ће се утврдити решењем, а у зависности од врсте 

инвестиције. 

У случају када се на основу ранг листе утврди да нема довољно средстава за 

исплату подстицаја свим рангираним подносиоцима захтева, одредиће се  праг изнад кога 

ће се налазити  све пријаве на основу броја бодова за које постоји довољно финансијских 

средстава за доделу подстицајних средстава. 

   

РЕГУЛИСАЊЕ ПРАВА И ОБАВЕЗА КОРИСНИКА 

 

Права и обавезе у вези са коришћењем подстицајних средстава  уређују се решењем  

директора Управе за аграрна плаћања при Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде којим се одобрава захтев подносиоца пријаве. На то решење се може 

уложити жалба министру у року од 15 дана од дана пријема, чије одлука по истом је 

коначна. 

 Наведено решење ће садржати клаузуле да је подносилац захтева остварио право да 

му се по испуњењу одређених услова, утврђивању испуњености свих услова, рокова за 

реализацију инвестиције и слично бити донето ново решење о исплати подстицаја. 

 

ИСПЛАТА СРЕДСТАВА 

 

 Подстицаји се исплаћују после реализације инвестиције, достављања све конкурсом 

предвиђене документације и извршене контроле од стране Министарства. 

 Исплата подстицаја се врши на рачун подносиоца захтева,. 

 У случају да корисник подстицаја по конкурсу одустане од инвестиције или му је из 

других разлога онемогућено њена реализација, дужан је да обавести Министарство о свом 

одустајању од инвестиције, као и о разлозима за одустајање, писменим путем. 

 Подстицаји се исплаћују до износа финансијских средстава који је утврђен 

посебним актом који је донела Влада.   

 

КОНТРОЛА И НАДЗОР 

 

 Надзор над спровођењем овог конкурса  врши Министарство. 

Административну контролу спроводе службеници Министарства, контролом 

пријаве на конкурс и докумената приложених уз пријаву, израдом ранг листе, израдом 

решења за исплату, анализом пројекта односно бизнис плана  и провером података  у 

евиденцијама органа државне управе и другим институцијама. 
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 Контрола на терену спроводи се пре одобрења захтева, пре исплате подстицаја и 

током 5 (пет) година након издавања Потврде о завршеном инвестирању од стране 

Министарства, а спроводи је инспектор надлежан за послове пољопривреде. 

 Инспектор ће пре сваке контроле обавестити корисника, у року не дужем од 48 сати 

пре самог обављања контроле. 

  

РОКОВИ 

 

Рок за подношење захтева за набавку нове опреме за утврђивање квалитета зрнастих 

производа је почев од 01.10.2010., закључно са 31.10.2010. године. 

 Подношење захтева за доделу подстицајних средстава са неопходном 

документацијом обавља се слањем конкурсне документације путем поште, препорученим 

писмом, на адресу: Управа за аграрна плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац. 

 Адреса подносиоца захтева и назив конкурса морају бити јасно назначени на 

коверти, као и врста обрасца захтева који се подноси. Такође, треба написати на коверти:  

„Не отварати – Конкурс за подршку руралном развоју кроз инвестиције у опремање 

јавних складишта у 2010. години“. 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИ КОНКУРИСАЊУ 

 

Потребна документација за подношење захтева за подстицајна средства по овом 

конкурсу је специфицирана у зависности од врсте корисника и типа инвестиције на 

Обрасцу број 1 – Образац захтева за набавку нове опреме за утврђивање квалитета 

зрнастих производа. 

 Образац је саставни део овог конкурса.  

 

КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ 

 

1. Критеријуми рангирања за набавку нове опреме за утврђивање квалитета 

зрнастих производа 

 

Критеријум Начин бодовања Број поена 

Максималан број поена 100 

Подносилац захтева има седиште у оквиру 

подручја са отежаним условима рада у 

пољопривреди (маргинално подручје) 

да/не 15/0 

Број запослених у правном лицу 

1-10 10 

11-20 20 

≥21 35 

Капацитет за складиштење зрнастих 

производа 

1500-5000 тона 20 

>5000 тона 35 

Правно лице је земљорадничка задруга да/не 15/0 

 

ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА 
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 Уколико се утврди да је корисник поступао противно одредбама Уредбе, овог  

Конкурса , односно, Решења којим се регулишу права и обавезе корисника подстицаја, или 

је на било који начин прекршио правила коришћења подстицаја, односно у случају 

неправилности, Министарство ће Решењем о повраћају подстицаја  наложити кориснику да 

у одређеном року изврши повраћај средстава. 

 Решење из претходног става ће садржати износ подстицајних средства који је 

корисник дужан да врати, као и број рачуна на који ће повраћај средстава бити извршен. 

 Уколико корисник не поступи у складу са Решењем о повраћају подстицаја 

министарство ће поднети тужбу надлежном суду. 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Најава конкурса, у скраћеној верзији, биће објављена у дневним новинама а 

целокупан текст конкурса са прилозима биће објављен на званичној интернет страници 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs . 

 Информације у вези расписаног јавног конкурса су доступне на телефон Инфо-

центра Министарства: 011/260-79-60 или 011/260-79-61,  сваког радног дана од 8:30 до 

16:30 часова, као и на званичној интернет страници министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minpolj.gov.rs/
http://www.minpolj.gov.rs/
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Образац број 1 

 

 

 

 
 

 

 

Република Србија 

Министарство пољопривреде,  

шумарства и водопривреде 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА ЗРНАСТИХ ПРОИЗВОДА 

 

 

 

 

 

 

Б е о г р а д, 2010. 
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Oбразац број 1 
 

Подаци о подносиоцу захтева  

 

Назив правног лица  
 

 

Име и презиме лица овлашћеног за 

заступање 
 

ЈМБГ лица овлашћеног за заступање  

Матични број  

ПИБ 
 

 

Број из регистра јавних складишта 

(за она правна лица која су уписана 

у Регистар) 

 

Седиште: улица и број  
 

 

Поштански број и назив места:   

Општина/Округ   

Телефон/факс 

Мобилни телефон овлашћеног лица 

 

 

Назив банке и број рачуна 
 

 

Број запослених лица  

Постојећи капацитет за 

складиштење зрнастих производа (у 

тонама) 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да 

сам пре попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао и разумео, као и да су сви 

наведени подаци тачни. 

 

 

  

 Потпис подносица захтева 

односно потпис овлашћеног лица са печатом 

 

 

Напомена: Захтев се подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

Управи за аграрна плаћања, препорученом поштом, у затвореној коверти, на следећу 

адресу:  Управа за аграрна плаћања , Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац са назнаком: „Не 

отварати – Конкурс за подршку руралном развоју кроз инвестиције у опремање јавних 

складишта у 2010. години“. 
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Потребна документација која се доставља при подношењу захтева: 

 

1. читко попуњен захтев са обавезним потписом подносиоца захтева, односно лица 

овлашћеног за заступање; 

2. оригинал рачун или оверена фотокопија рачуна, не старији од  1. јануара 2010. 

године; 

3. отпремница којом се доказује набавка опреме за коју је по важећим прописима 

утврђена обавеза издавања отпремнице; 

4. копија гарантног листа за извршену набавку опреме за коју је по важећим 

прописима утврђена обавеза издавања гарантног листа; 

5. доказ о извршеном плаћању  и то: налог за пренос средстава или оверен извод од 

стране банке као доказ да је плаћање извршено у 2010. години; 

6. оверена фотокопија ОП обрасца; 

7. извод из регистра Агенције за привредне регистре;  

8. потврда о измиреним пореским обавезама за 2009. годину и то: потврду  о измирењу 

доспелих обавеза јавних прихода коју издаје надлежна филијала пореске управе као 

и потврду о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода издату 

од стране одељења Пореске управе при јединици локалне самоуправе; 

9. за она лица која су уписана у Регистар- копија Решења о упису у Регистар јавних 

складишта у складу са Законом о јавним складиштима („Службени гласник РС”, 

број 41/09); 

10. за она правна лица која су поднела захтев за упис у регистар али је 

инспекцијским записником констатовано да не испуњавају материјално-

техничке услове за упис у Регистар услед недостатка потребне опреме за 

утврђивање квалитета зрнастих производа и контролу параметара битних за 

одржавање квалитета ускладиштених зрнастих произода, под условом да буду 

уписана у Регистар закључно са 31.12.2010.- потребно је доставити инспекцијски 

записник о не испуњавању материјално-техничких услова за упис у Регистар. 

 

 

Документација која се доставља као доказ испуњености услова за остваривање права 

на подстицаје: 

1. Она правна лица која су поднела захтев за упис у Регистар али је инспекцијским 

записником констатовано да не испуњавају материјално-техничке услове за упис у 

Регистар услед недостатка потребне опреме за утврђивање квалитета зрнастих 

производа и контролу параметара битних за одржавање квалитета ускладиштених 

зрнастих произода морају закључно са 31.12.2010. године Управи за аграрна 

плаћања доставити копију Решења о упису у Регистар јавних складишта у складу са 

Законом о јавним складиштима („Службени гласник РС”, број 41/09), као доказ о 

испуњености услова за коришћење подстицаја. 
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Захтев подноси за следећу врсту инвестиције за набавку нове опреме за утврђивање 

квалитета зрнастих производа  
(уписују се износи са рачуна, односно предрачуна) 

 

 

Врста инвестиција 
Подрипови инвестиција 

Максимални 

износ одобрених  

средстава 

(у дин.) 

Износ 

цене  

 

% 

Проценат 

од износа 

цене  

Опрема за 

утврђивање 

квалитета зрнастих 

производа 

Силосни термометри 

 

2.000.000,00 

 40  

НИТ анализатор за мерење 

садржаја протеина са 

калибрацијом и 

умрежавањем 

 40  

Уређај за одређивање броја 

падања са лабораторијским 

млином 

 40  

Укупно: 

 
  40  

 

 


