На основу члана 14. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 65/08 - др. закон и 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету Републике
Србије за 2013. годину (,,Службени гласник РС”, бр. 114/12 и 59/13) и Уредбе о
утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта за 2013. годину (“Службени гласник РС”, бр. 29/13 и 73/13)
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Обилићев венац 9-11, Београд

Расписује
КОНКУРС
за доделу средстава за набавку нове опреме за наводњавање у 2013. години на
територији Републике Србије осим на територији аутономних покрајина
I ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИМАЈУ :
Право на коришћење средстава под условима утврђеним овим конкурсом имају
корисници средстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем
тексту: Регистар) у активном статусу, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства;
2) установа и друго правно лице (средња и виша пољопривредна школа, манастир,
црква и задужбина, у даљем тексту: Установа);
3) привредно друштво (микро, мало и средње правно лице), предузетник,
удружење водокорисника и земљорадничка задруга (у даљем тексту:
Предузеће).
Пољопривредно земљиште које се наводњава, мора бити уписано у Регистар као
власништво носиоца и/или члана његовог газдинства, односно власништво Установе и
Предузећа, односно као корисништво и/или закуп пољопривредног земљишта у државној
својини у трајању од најмање 5 година од дана подношења пријаве.
Подносилац пријаве по овом конкурсу уколико оствари право на средства, не може
да оствари право на подстицај за исту врсту опреме у складу са Правилником о
подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу
( „Службени гласник РС“, број 62/13). Уколико је подносилац пријаве остварио право на
изградњу система за наводњавање у 2013. години од Управе за пољопривредно земљиште,

не може да оствари право по овом конкурсу за исту врсту опреме за коју је потписан
уговор са ПССС.
II ДОКУМЕНТАЦИЈА
1) читко попуњен образац пријаве са потписом подносиоца пријаве, односно лица
овлашћеног за заступање (односи се на све кориснике средстава);
2) извод из евиденције Агенције за привредне регистре (односи се на предузећа);
3) извод о упису из одговарајућег регистра (односи се на Установе);
4) доказ о разврставању привредног друштва;
5) оверене фотокопије фискалног и оригиналног рачуна (гласи на подносиоца
пријаве на којем је набављена опрема истоветног назива као и опрема за
наводњавање у смислу овог Конкурса), а уколико је плаћање извршено
безготовинским путем, доставља се и оверена копија налога за пренос
средстава, односно уплатница или оверен извод из банке (без фискалног
рачуна);
Признаје се рачун који је издат од 01.01.2013. до 31.10.2013. године;
6) отпремница за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања
отпремнице;
7) копија гарантног листа за извршену набавку опреме за коју је утврђена обавеза
издавања гарантног листа;
8) фотокопија личне карте подносиоца пријаве, односно лица овлашћеног за
заступање.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ :
1) Површина пољопривредног земљишта која ће се наводњавати:
a. До 1 хектара – 10 бодова;
b. Од 1 – 3 хектара – 30 бодова;
c. Више од 3 хектара – 50 бодова.
2) Основ коришћења пољопривредног земљишта
a. У закупу, односно корисништву – 10 бодова;
b. У власништву – 20 бодова;
3) Подносилац пријаве:
a. Предузеће, односно физичко лице старије од 40 година – 10 бодова;
b. Установа – 20 бодова;
c. Физичко лице, млађе од 40 година – 30 бодова.
Уколико два или више корисника средстава имају исти број бодова, предност ће
имати корисник који је раније поднео захтев.
IV ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА И ОПРЕМА:
Износ средстава који се одобрава је до 50% од вредности опреме за наводњавање.
Максимални износ који може бити одобрен по једној пријави је 5.000.000,00 динара са
урачунатим порезом на додату вредност по поднетој пријави, а пријаве за опрему која је

набављена у вредности испод 50.000,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност
неће се разматрати.
За набавку нове опреме за наводњавање су обезбеђена средства из буџета
Републике Србије у укупном износу од 192.429.402 динара.
Једно регистровано пољопривредно газдинство може поднети само једну пријаву.
Под опремом за наводњавање у смислу овог Конкурса, сматра се:
-

пумпа за наводњавање, агрегат за покретање пумпе (дизел, односно
бензински, односно електропогон),
фертигатор, фертигациона пумпа,
манометар,филтер,
латерали, распрскивачи (спринклери), капаљке, капајуће траке,
тифон, центар пивот.

V РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у Управи за
пољопривредно земљиште, Обилићев венац 9-11 III спрат канцеларија 30, са сајта
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs. Пријава на
конкурс подноси се на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште, Немањина 22-26, Београд, са
назнаком „за конкурс-(опрема за наводњавање)“.
Рок за подношење пријаве је до 31. октобра 2013. године.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Управа за пољопривредно земљиште задржава право да затражи додатну
документацију.
Додатне информације могу се добити на телефон 011/3348-047.

