
На основу чл. 11 и 23. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/2020), Покрајинском скупштинском одлуком о програму 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију 
Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/2020), Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 
29/17, 24/19 и 66/20), а у складу са Споразумом о утврђивању међусобних права и обавеза ради 
субвенционисања накнаде камате по конкурсу за дугорочне кредите за набавку нове опреме и система 
за наводњавање из каналске мреже субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, који је расписао Развојни фонд Аутономне покрајине 
Војводине д.о.о. Нови Сад, закљученим дана 3.02.2021. године, покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује 
 

К О Н К У Р С 
O ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ РАЗВОЈНОГ ФОНДА 

ВОЈВОДИНЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ИЗ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ  
 
 

ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА  
 

 
Предмет Конкурса о додели средстава за субвенционисање камате на кредите Развојног фонда 
Војводине за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже (у даљем тексту: 
Конкурс) јесте реализација утврђених права и обавеза између Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) и Развојног 
фонда Војводине (у даљем тексту: Фонд), у вези са учешћем у субвенционисању трошкова накнаде 
камате кредита за кориснике кредита, по расписаним конкурсима Фонда за дугорочне кредите за 
набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже. 
Циљ Конкурса јесте подстицање трошкова накнаде камате кредита за кориснике кредита Фонда, 
чиме се доприноси повећању обрадивих површина под опремом и системима за наводњавање из 
каналске мреже Аутономне покрајине Војводине (у дaљем тексту: АП Војводина).  

 
НАМЕНА, УСЛОВИ И ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ   

 
Средства се опредељују за субвенционисање камате корисника кредита Фонда, одобрених за набавку 
нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже. 
 
Право и услови учешћа на Конкурсу дефинисани су у Конкурсу за дугорочне кредите за набавку 
нове опреме и системе за наводњавање из каналске мреже субвенционисане од стране 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, који је расписао 
Фонд, те у Правилнику о додели средстава за субвенционисање камате на кредите Фонда за 
набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже . 
 
ВИСИНА СУБВЕНЦИОНИСАЊА КАМАТЕ 
 
За реализацију активности предвиђено је укупно 2.000.000,00 динара. 
Бесповратна средства за подршку кредитним средствима по овом конкурсу утврђују се у износу до 
100% висине уговорене камате по кредиту регистрованог газдинства. 
Минимални износ подршке по једној пријави износи од 50.000,00 динара, а максимални износ 
подршке износи до 1.000.000,00 динара. 
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се 
захтеви послати Фонду, или уговори закључених након 01.01.2020. године, ради кредитирања за 
наведене намене. 
 
 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ: 

 
Захтев се подноси Фонду или Покрајинском секретаријату у исто време када се подноси и захтев 
за кредит Фонда по Конкурсу за дугорочне кредите за набавку нове опреме и система за 
наводњавање из каналнске мреже субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство. 



 
Образац пријаве за одобрење субвенционисања камате на кредит Фонда може се преузети 
електронским путем са интерент странице Покрајинског секретаријата – www.psp.vojvodina.gov.rs, 
односно на интернет страници Фонда (www.rfv.rs) или у просторијама Фонда, на адреси Булевар 
цара Лазара 7а, Нови Сад.  
 
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА 

 
Конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са 01.12.2021. године. 

 
ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 
 
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу с Правилником о додели средстава за 
субвенционисање камате на кредите Фонда за набавку нове опреме и система за наводњавање из 
каналске мреже.  
 
ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
 
Бесповратна средства исплаћују се Фонду након што Фонд достави Покрајинском секретаријату 
захтев за рефундацију, са спецификацијом и табеларним приказом, као и уговор о кредиту. 
Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине. 
 
Покрајински секретаријат, путем надлежног сектора, може да наложи Пољопривредној стручној и 
саветодавној служби АП Војводине да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, 
достављањем извештаја и записника Покрајинском секретаријату. 
 
КОНТАКТ 
 
Додатне информације можете добити путем телефона: 021/487-4516, од 10 до 14 часова. 
 
 
 

покрајински секретар 
 

с.р. Чедомир Божић  


