
 

КОНКУРСИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

1. Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске 

производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у 

циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду 

млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2022 .години 

Суфинансираће се следеће инвестиције:  

Сектор Млеко:  

• Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и 

производа од млека  

• Набавка опреме за чишћење, прање, дезинфекцију (стерилизацију) објекта, 

опреме, алата,уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне 

просторије  

• Набавка лабораторијске опреме(без стакленог прибора) за интерну употребу као 

део прерађивачког погона  

Сектор Месо:  

• Набавка опреме за омамљивање, клање и обраду трупова  

• Набавка опреме за сакупљање, пријем, чување/складиштење (хлађење), 

уклањање и прераду споредних производа животињског порекла који нису за 

исхрану људи  

• Набавка опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, паковање и означавање 

меса и уситњеног меса, полупроизвода од меса, машински сепарисаног меса и 

производа од меса  

• Набавка опреме и уређаји за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и 

производа од меса  

• Набавка лабораторијске опреме(без стакленог прибора) за интерну употребу као 

део прерађивачког погона  

• Набавка опреме за чишћење, прање, дезинфекцију (стерилизацију) објекта, 

опреме, алата,уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне 

просторије  

 

2. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у 

АП Војводини у 2022. години 

За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање 

сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години предвиђен је укупан износ до 

108.900.000,00 динара. Минималан износ бесповраних средстава по једној 

пријави износи 200.000,00 динарам односно у разматрање ће бити узете пријаве 

чија је вредност инвестиције једнака или већа од 100.000,00 без ПДВ-а. 

 

3. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку 

опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за 

подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2022. Години 

       Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за следеће:  

• Набавка елемената система за противградну заштиту (САМО МРЕЖА)  

• Набавка стубова и елемената потребних за подизање система за противградну 

заштиту 

• Набавка стубова за подизање засада хмеља  

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-za-opremanje-stocarskih-farmi-u-ap-vojvodini-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-za-opremanje-stocarskih-farmi-u-ap-vojvodini-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-nabavku-opreme-za-zastitu-od-vremenskih-nepogoda-i-elemenata-potrebnih-za-podizanje-proizvodnih-zasada-vocaka-vinove-loze-i-hmelja-u-2022/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-nabavku-opreme-za-zastitu-od-vremenskih-nepogoda-i-elemenata-potrebnih-za-podizanje-proizvodnih-zasada-vocaka-vinove-loze-i-hmelja-u-2022/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-nabavku-opreme-za-zastitu-od-vremenskih-nepogoda-i-elemenata-potrebnih-za-podizanje-proizvodnih-zasada-vocaka-vinove-loze-i-hmelja-u-2022/


• Набавка стубова за подизање винограда 

• Набавка стубова  и жица за ограђивање парцела  

• Набавка система против смрзавања „anti-frost“  

 

4. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и 

опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП 

Војводине у 2022. години 

      Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за набавку: 

• Конструкције за пластеник (алуминијумска, поцинковано-челична, челична и 

пластична) са вишегодишњом, вишеслојном фолијом – комплетног пластеника; 

• вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање пластеника; 

• фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте;  

• мреже за сенчење пластеника; 

• система за наводњавање „кап по кап”, систeма за микрокишење; 

• система за фертиригацију; 

• столова за производњу расада; 

• инструмената за мерење нивоа CO2, температуре супстрата и ваздуха, као и влаге; 

система за загревање. 

 

5. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка 

средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће 

(укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2022. Години 

 

У Сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, и то: 

• Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа; 

• Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа; 

• Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа; 

• Набавка опреме за дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе 

воћних врста; 

• Машине за убирање односно скидање усева; 

• Машине за садњу; 

 

У Сектору остали усеви: 

• Машине за допунску обраду земљишта; 

• Машине за ђубрење земљишта (растуривач минералног ђубрива); 

• Машине за сетву; 

• Машине за транспорт (приколице); 

 

У Сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће и остали усеви: 

Машине за заштиту биља (11.1. Атомизер; 11.2. Прскалица; 11.3. Дрон). 

6. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на 

територији АП Војводине у 2022. години  

Бесповратна средства која се додељују по Конкурсу намењена су за:  

• набавку нових пчелињих друштава  

• набавку опреме за пчеларство: кошнице и контејнери  

• набавку опреме и уређаја за прераду пчелињих производа: топионици за восак 

(парни, сунчани, електрични)– посуде за пречишћавање воска, сатне основе, 

стерилизатор воска и посуде за стерилизацију воска, калупи за израду сатних и 

матичних основа, декристализатори меда, пастеризатори за мед, рефраткометри, 

сепаратори меда, воска и матичне млечи, пумпе за мед, сушионици за полен, 

млинови за полен, опрема и уређаји за сушење полена, електронске ваге и пратећа 

опрема, агрегати, пумпе разне (центрифугалне, зупчасте, монопумпе за густе 

масе), врцаљке, филтери, одвајачи ваздуха (деаератори), суви и ваздушни 

пречистач, опрема и уређаји за одвајање, сечење, љуштење, млевење и пасирање 

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-konstrukcija-i-opreme-za-biljnu-proizvodnju-u-zasticenom-prostoru-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-konstrukcija-i-opreme-za-biljnu-proizvodnju-u-zasticenom-prostoru-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-konstrukcija-i-opreme-za-biljnu-proizvodnju-u-zasticenom-prostoru-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-fizicka-sredstva-poljoprivrednih-gazdinstava-u-sektoru-voce-grozdje-povrce-ukljucujuci-pecurke-cvece-i-ostali-usevi-u-ap-vojvodini-u-20/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-fizicka-sredstva-poljoprivrednih-gazdinstava-u-sektoru-voce-grozdje-povrce-ukljucujuci-pecurke-cvece-i-ostali-usevi-u-ap-vojvodini-u-20/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-fizicka-sredstva-poljoprivrednih-gazdinstava-u-sektoru-voce-grozdje-povrce-ukljucujuci-pecurke-cvece-i-ostali-usevi-u-ap-vojvodini-u-20/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-pcelarstvo-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-pcelarstvo-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/


додатака пчелињим производима, уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са 

припадајућом опремом, уређаји за реверзну осмозу и криоконцентрисање), 

уређаји за пуњење и дозирање налива са припадајућом опремом, уређаји за 

одмеравање и дозирање компоненти са припадајућом опремом.  

 

7. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавкe 

прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на 

територији АП Војводине у 2022. години  

 

Бесповратна средстава која се додељују по овом Конкурсу намењена су за следеће 

инвестиције: 

• набавка прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу 

 За реализацију активности предвиђено је укупно - 12.000.000,00 динара. 

 Средства за подршку инвестиција по Конкурсу – додељују се бесповратно. 

 Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у 

 износу до 80% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.Приликом 

 обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност 

 (ПДВ). Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 

 800.000,00 динара 

8. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, 

поврћа(укључујући и печурке),на територији АП Војводине у 2022.години 

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за: 

 

 

304.5.3.1 

набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа (укључујући и 

печурке) као и њихових производа: сушаре (на пример: тунелске, тракасте, 

коморне), опрема и уређаји за сушење у вакуму, опрема и уређаји за 

микроталасно сушење, опрема и уређаји за осмотско сушење, опрема и 

уређаји за сушење замрзавањем – лиофилизатор, друга и слична опрема и 

уређаји намењени за ову врсту инвестиције; 

 

304.5.3.2 

набавка нове опреме и уређаја зa зaмрзaвaњe воћа и поврћа, као и 

њихових производа (укључујући и печурке): континуални тунел за 

замрзавање, уређаји за замрзавање у блоковима, класичан тунел, друга и 

слична опрема и уређаји намењени за ову врсту инвестиције; 

 

 

304.5.3.3    

набавка нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију воћа и 

поврћа и стерилизацију производа (укључујућии печурке): бланшери 

разни са припадајућом опремом, пастеризатори (на пример: плочасти, 

цевни, тунелски), стерилизатори (хоризонтални, вертикални, континуални 

и дисконтинуални, односно аутоклави), пастер када друга и слична опрема 

и уређаји намењени за ову врсту инвестиције; 

 

 

304.5.3.4 

набавка нове  опреме за пријем воћа, поврћа, као и прераду, пуњење и 

паковање њихових производа(укључујући и печурке). 

 

9. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку 

опреме за производњу пива на територији АП Војводине у 2022. години 

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за 

набавку: 

• -  кувач за пиво тј. вариона,  

• -  ферментори за пиво, 

• -  расхладни систем за одржавање температуре,  

• -  плочасти измењивачи за хлађење сладовине, 

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-troskova-nabavke-prikljucne-mehanizacije-masina-i-opreme-za-organsku-proizvodnju-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-troskova-nabavke-prikljucne-mehanizacije-masina-i-opreme-za-organsku-proizvodnju-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-troskova-nabavke-prikljucne-mehanizacije-masina-i-opreme-za-organsku-proizvodnju-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-za-preradu-voca-povrcaukljucujuci-i-pecurkena-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-za-preradu-voca-povrcaukljucujuci-i-pecurkena-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-nabavku-opreme-za-proizvodnju-piva-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-nabavku-opreme-za-proizvodnju-piva-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/


• -  линија за прање ферментора (цип систем),  

• -  линија за флаширање,  

• -  пумпе за претакање,  

• -  линија за пречишћавање и осмозу воде 

 

10. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку 

опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2022. 

години 

 

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за: 

 

• Набавка опреме за примарну прераду грожђа, 

• Набавка опреме за ферментацију за бела и црвена вина, 

• Набавка опреме за чување и неговање вина, 

• Набавка опреме за пуњење вина, 

• Набавка опреме за ракију 

 

11. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за 

наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног 

режима биљака на територији AП Војводине у 2022. години 

 

Р.Б. ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

МАКСИМАЛАН 

ИЗНОС СРЕДСТАВА 

ПО КОРИСНИКУ 

МАКСИМАЛАН 

ИЗНОС СРЕДСТАВА 

ПО КОРИСНИКУ)* 

 

1. СЕКТОР ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ 

1.1. 
Системи „кап по кап“ са 

припадајућом опремом 
150.000 РСД/ha 165.000 РСД/ha 

1.2. Цевне линије с распрскивачима 150.000 РСД/ha 165.000 РСД/ha 

1.3. Системи за субиригацију 150.000 РСД/ha 165.000 РСД/ha 

1.4. Капајуће цеви, капајуће траке 100.000 РСД/ha 110.000 РСД/ha 

1.5. 
Системи за филтрирање, системи за 

фертиригацију 
100.000 РСД/ha 110.000 РСД/ha 

1.6. Опремање бунара 50.000 РСД/ha 55.000 РСД/ha 

1.7. Пумпе за наводњавање 100.000 РСД/ha 110.000 РСД/ha 

1.8. 
Агрегати за покретање пумпи за 

наводњавање 
150.000 РСД/ha 165.000 РСД/ha 

1.9. Опрема за цевоводе 

30% вредности 

прихватљивих 

трошкова односно 

највише до 800 

РСД/m 

30% вредности 

прихватљивих 

трошкова односно 

највише до 880 

РСД/m 

1.10. 

Материјали за покривање култура у 

циљу заштите од мараза: 

агротекстили, агрил и малч фолије 

30.000 РСД/ha 33.000 РСД/ha 

1.11. 
Соларни панел системи са пратећом 

опремом (соларне пумпе, 

фотонапонски панели, инвертер, 

1.200.000 РСД 1.320.000 РСД 

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-nabavku-opreme-za-proizvodnju-vina-i-rakije-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-nabavku-opreme-za-proizvodnju-vina-i-rakije-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-nabavku-opreme-za-proizvodnju-vina-i-rakije-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-opreme-i-sistema-za-navodnjavanje-i-opreme-za-poboljsanje-vodnog-vazdusnog-i-toplotnog-rezima-biljaka-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-opreme-i-sistema-za-navodnjavanje-i-opreme-za-poboljsanje-vodnog-vazdusnog-i-toplotnog-rezima-biljaka-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/
https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-opreme-i-sistema-za-navodnjavanje-i-opreme-za-poboljsanje-vodnog-vazdusnog-i-toplotnog-rezima-biljaka-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/


контролер, акумулатор соларног 

система и остала пратећа електро и 

машинска опрема) 

  

2. СЕКТОР ПОВРЋА И ЦВЕЋА 

2.1. 
Системи „кап по кап“ са 

припадајућом опремом 
50.000 РСД/ha 55.000 РСД/ha 

2.2. 
Капајуће цеви, капајуће траке, 

„layflat“ црева и делови за „layflat“ 
50.000 РСД/ha 55.000 РСД/ha 

2.3. 
Системи за филтрирање, системи за 

фертиригацију 
50.000 РСД/ha 55.000 РСД/ha 

2.4. Цевне линије с распрскивачима 100.000 РСД/ha 110.000 РСД/ha 

2.5. 
Водени топови и системи бочних 

крила 
100.000 РСД/ha 110.000 РСД/ha 

2.6. Тифони 800.000 РСД/комаду 880.000 РСД/комаду 

2.7. Опремање бунара 50.000 РСД/ha 55.000 РСД/ha 

2.8. Пумпе за наводњавање 50.000 РСД/ha 55.000 РСД/ha 

2.9. 
Агрегати за покретање пумпи за 

наводњавање 
100.000 РСД/ha 110.000 РСД/ha 

2.10. Опрема за цевоводе 

30% вредности 

прихватљивих 

трошкова односно 

највише до 800 

РСД/m 

30% вредности 

прихватљивих 

трошкова односно 

највише до 880 

РСД/m 

2.11. 

Материјали за покривање култура у 

циљу заштите од мараза: 

агротекстили, агрил и малч фолије 

30.000 РСД/ha 33.000 РСД/ha 

2.12. 

Соларни панел системи са пратећом 

опремом (соларне пумпе, 

фотонапонски панели, инвертер, 

контролер, акумулатор соларног 

система и остала пратећа електро и 

машинска опрема) 

1.200.000 РСД 1.320.000 РСД 

  

3. СЕКТОР OСТАЛИ УСЕВИ 

3.1. 

Пумпе за наводњавање и агрегати 

за покретање пумпи за 

наводњавање 

120.000 РСД/ha 132.000 РСД/ha 

3.2. Субиригација 160.000 РСД/ha 176.000 РСД/ha 

3.3. Тифони 800.000 РСД/комаду 880.000 РСД/комаду 

3.4. Опремање бунара 50.000 РСД/ha 55.000 РСД/ha 

3.5. Цевне линије с распрскивачима 100.000 РСД/ha 110.000 РСД/ha 



3.6. 
Водени топови и системи бочних 

крила 
100.000 РСД/ha 110.000 РСД/ha 

3.7. Опрема за цевоводе 

30% вредности 

прихватљивих 

трошкова односно 

највише до 800 

РСД/m 

30% вредности 

прихватљивих 

трошкова односно 

највише до 880 

РСД/m 

3.8. 

Соларни панел системи са пратећом 

опремом (соларне пумпе, 

фотонапонски панели, инвертер, 

контролер, акумулатор соларног 

система и остала пратећа електро и 

машинска опрема) 

1.200.000 РСД 1.320.000 РСД 

3.9. 

Системи за наводњавање у типу 

„ренџер“, „центар пивот“, „корнер 

пивот“ и „линеар“ 

50% вредности 

прихватљивих 

трошкова односно 

највише до 7.000.000 

РСД 

50% вредности 

прихватљивих 

трошкова односно 

највише до 7.700.000 

РСД 

 

 
 

 


