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На основу члана 14. став 4. Закона о пољопривредном земљишту
(‘’Службени гласник РС’’, број: 62/06, 65/08 и 41/09), члана 30. тачка 7. чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број
4/10), а у вези са чланом 8. Покрајинске скупштинске одлуке о
Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, број: 39/12 и 26/13-ребаланс), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, по прибављеној сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, на седници одржаној
15. новембра 2013.године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Овим решењем утврђују се Измене и допуне Програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години («Службени лист
АПВ» број: 6/13, 13/13 и 31/13), обим средстава за спровођење овог
програма, као и начин њиховог распоређивања.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 320-3/2013
Нови Сад, 15. новембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА
И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ У 2013. ГОДИНИ
I
У Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013.
години („Службени лист АП Војводине“, број 6/2013, 13/2013 и
31/2013) (у даљем тексту: Програм) тачка II мeња се и гласи:

II

“ II

Измене и допуне програма из тачке I овог Решења, чине његов
саставни део.

Преостала планирана средства у висини од 2.274.067.697,38 динара користиће се за следеће активности:
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1. УРЕЂЕЊЕ ПОЉ. ЗЕМЉИШТА

1.1
1.2

Износ (динара)

Редовно одржавање система за одводњавање кроз
реализацију уговора о радовима на уређењу каналске
мреже у функцији одводњавања пољопривредног
земљишта, закључених у 2012.и 2013. години
Одводњавање (по конкурсу из 2012.)

15. новембар 2013.

очекивани
обим радова

учешће
буџета АПВ
макс. (%)

учешће
корисника
средстава мин (%)

300.000.000,00

560 км

100

0

114.310.000,00

220 км

33,33

66,66

Редовно одржавање система за одводњавање кроз
реализацију уговора о радовима на уређењу каналске
1.3.
мреже у функцији одводњавања пољопривредног
земљишта, закључених у 2012.години

150.000.000,00

290 км

100

0

1.4

Мелиорација пашњака

25.000.000,00

10.000 ха

50

50

1.5

Започињање нових поступака комасације

6.000.000,00

40

60

3 кат.
општине

1.6

Реализација започетих поступака комасације (Градови Зрењанин и Панчево и Општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг, Опово,
Житиште, Врбас, Мали Иђош, Рума)

71.136.000,00

60.000 ха

40

60

1.7

Изградња, реконструкција и уређење каналске
мреже за одводњавање у поступку комасације (Градови Зрењанин и Панчево и Општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг, Опово,
Житиште, Врбас, Мали Иђош, Рума)

42.000.000,00

75 км

40

60

1.8

Уређење атарских путева у поступку комасације
(Градови Зрењанин и Панчево и Општине Бачка
Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Вршац, Ириг,
Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош, Рума)

46.000.000,00

20 км

40

60

1.9

Изградња, реконструкција и уређење система за
наводњавање у поступку комасације

24.000.000,00

2 кат.
општине

40

60

1.10

Изградња регионалних подсистема за
водоснабдевање

175.000.000,00

5.000 ха

100

0

1.11

Изградња, реконструкција и санација система за
наводњавање и набавка опреме за наводњавање

185.179.769,00

573
субјеката

50

50

1.12

Израда техничке документације за обезбеђење
доступности воде за наводњавање пољопривредних
култура

8.201.000,00

6 лок.
самоуправа

50

50

30.000.000,00

3 пројекта

100

0

1.13

Израда техничке документације за регионалне системе за водоснабдевање за потребе наводњавања
УКУПНО “Уређење пољ. земљишта”

2. ЗАШТИТА ПОЉ. ЗЕМЉИШТА

1.176.826.769,00

  Износ (динара)

учешће
учешће
очекивани обим
корисника
буџета АПВ
радова
средстава мин
макс. (%)
(%)

2.1

Контрола плодности обрадивог
пољопривредног земљишта у државној
својини

35.000.000,00

18.510

100

0

2.2

Израда пројекта „Анализа обрадивог
пољопривреног земљишта захваћеног
процесима деградације

3.000.000,00

Територија АПВ

100

0

15. новембар 2013.

2.3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Систематско праћење болести и штеточина,
превенција контаминације пољопривредног
земљишта и воде у мелиоративним каналима

80.000.000,00

цела АПВ

100

0

35 лок.
Самоуправа

50

50

100

0

2.4

Опремање пољочуварске службе

73.000.000,00

2.5

Редовно одржавање заштитних
водопривредних објеката

285.000.000,00

УКУПНО “Заштита пољ. земљишта”
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770 км

476.000.000,00

учешће
очекивани обим
буџета АПВ
радова
макс. (%)

учешће
корисника
средстава мин
(%)

3. КОРИШЋЕЊЕ ПОЉ. ЗЕМЉИШТА

Износ (динара)

Добровољно груписање парцела

10.000.000,00

2 лок.самоуправе

40

60

Израда пројекта „Рејонизација подручја
3.2 погодних за семенску, повртарску и воћарску
производњу у АП Војводини“

3.000.000,00

територија АПВ

100

0

Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта - Подршка произвођачима који
3.3
се баве биљном производњом у заштићеном
простору

69.820.231,00

50

50

Реализација пројекта „Мониторинг
употребом даљинске детекције у
пољопривреди, водопривреди и шумарству“

17.000.000,00

Територија АПВ

100

0

Средства намењена као подстицај за
издавање пољопривредног земљишта
3.5 регистрованих пољопривредних газдинстава
чији су носиоци старији од 65 година или
инвалиди (по јавном позиву за 2013. године)

150.000.000,00

4.150 лица

100

0

Средства намењена као подстицај за
издавање пољопривредног земљишта
3.6 регистрованих пољопривредних газдинстава
чији су носиоци старији од 65 година или
инвалиди (по јавном позиву из 2012. године)

11.420.697,38

350

100

0

3.7

28.000.000,00

територија АПВ

100

0

2.000.000,00

1 пројекат

100

0

Унапређење коришћења пољопривредног
земљишта кроз заштиту од временских
непогода

260.000.000,00

325 субјеката

60

40

Привођење култури необрадивог
пољопривредног земљишта
3.10
– за пољопривредну производњу
– реконструкција рибњака и подизање нових
рибњака

70.000.000,00

15 рибњака

100

УКУПНО “Коришћење пољ.зем.”

621.240.928,38

3.1

3.4

3.8

3.9

ГИС
Спровођење пројекта
„Интезивирање коришћења
пољопривредног земљишта“

180

ката

субје-
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1. УРЕЂЕЊЕ ПОЉ. ЗЕМЉИШТА

1.176.826.769,00

2. ЗАШТИТА ПОЉ. ЗЕМЉИШТА

476.000.000,00

3. КОРИШЋЕЊЕ ПОЉ.
ЗЕМЉИШТА

621.240.928,38

УКУПНО

2.274.067.697,38
II

У тачки III Програма став 11. мења се и гласи:
„Корисници средстава из тачке II подтачка 1.11 су физичка и
правна лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава,
који приступају изградњи, реконструкцији и санацији система за
наводњавање и набавци опреме за наводњавање. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II подтачка
1.11 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине
максимално до 50% средстава а преостала средства обезбеђују
корисници средстава. Додатни износ средстава по овој тачки
Програма, распоредиће се по већ завршеном конкурсу следећим
корисницима:

15. новембар 2013.
Доњи
Петровци

29

Дејан Јаношевић

30

Горан Гавриловић

Кленак

70.958,00

31

Бошко Рајковић

Добринци

172.550,00

32

Сава Зеремски

Добринци

22.352,00

33

Мирослав Ђуричић

Брестач

100.846,00

34

Жељко Шкара

Платичево

135.122,00

35

Славица Кокот

Крушчић

224.673,00

36

Душан Лазић

Брестач

58.025,00

37

Јасмина Војновић

Брестач

116.375,00

38

Жељко Катић

Платичево

134.548,00

39

Златан Будечевић

Равње

22.750,00

40

Војин Вуковић

Платичево

7.754,00

41

Милан Цветков

Бегеч

175.754,00

УКУПНО

20.276,00

10.179.769,00
„

Ред.
бр.

Подносилац пријаве

Место

Одобрен
износ

1

Миливој Летић

Ченеј

2.000.000,00

2

Живко Матић

Михаљевци

73.908,00

3

Ратинко Вучетић

Тараш

215.175,00

4

Обрад Бајић

Дероње

24.063,00

5

Андреа Хорват

Вишњевац

50.951,00

6

Далибор Одаловић

Крушчић

176.340,00

„Корисници средстава из тачке II подтачка 3.3 су физичка и
правна лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава,
који купују опрему за биљну производњу у заштићеном простору
или приступају прибављању пројектно техничке документације
за подизање заштићеног простора. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II подтачка 3.3 финансираће се из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално
до 50% средстава; преостала средства обезбеђују корисници
средстава.“

Руски
Крстур

87.750,00

III

У истој тачки став 21. мења се и гласи:

7

Олена Малацко

8

Јован Васић

Бегеч

723.890,00

9

Радослав Рахар

Грабовци

89.194,00

10

Ђурђевић Зоран

Грабовци

68.455,00

11

Бора Самарџић

Ченеј

134.843,00

12

Харангозо Мењхерт

Љутово

520.278,00

13

Владимир Петаковић

Кленак

364.810,00

14

Доброслав Ђукановић

Нови
Сланкамен

383.202,00

15

Горан Блануша

Ашања

798.385,00

16

Драгана Шупић

Бела Црква

746.013,00

На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 27. став 5.
Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области
пољопривреде („Службени гласник РС“ број 30/10) и чланом 8.
Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, број: 39/12 и
26/13-ребаланс), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 15. новембра 2013. године, донелa је
РЕШЕЊЕ

У осталом делу Програм остаје непромењен.

853.

17

Синиша Миловановић

Платичево

247.629,00

18

ALPIKO DOO

Нови Сад

346.691,00

19

Љубинка Крловић

Панчево

313.440,00

20

Зоран Ђукановић

Нови
Сланкамен

862.260,00

21

Драган Стојшић

Добринци

22

Јанош Балинт

Михајлово

33.158,00

Овим решењем утврђују се Измене Годишњег програма
унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној Покрајини Војводини за 2013. годину („Службени лист АПВ“,
број: 3/13 и 13/13), обим средстава за спровођење овог програма,
као и начин њиховог распоређивања.

23

Зоран Попов

Добринци

30.875,00

II

24

Радослав Рајчевић

Кленак

271.926,00

25

Ендре Дворски

Нови Бечеј

59.031,00

24.723,00

26

Славица Дакић

Рума

25.625,00

27

Миленко Божић

Грабовци

228.429,00

28

Драган Манојловић

Добринци

16.742,00

I

Измене Програма из тачке I овог Решења, чине његов саставни
део.
III
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

15. новембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Влада Аутономне Покрајине Војводине

У тачки IX став 2. мења се и гласи:

Број: 320-4/2013
Нови Сад, 15. новембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
ИЗМЕНЕ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
УНАПРЕЂЕЊА САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА
У ПОЉОПРИВРЕДИ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2013. ГОДИНУ
I

У Годишњем програму унапређења саветодавних послова у
пољопривреди у Аутономној Покрајини Војводини за 2013. годину („Службени лист АПВ“ 3/13 и 13/13), тачка I мења се и гласи:
„Средства за финансирање Годишњег програма унапређења
саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној Покрајини
Војводини за 2013. годину (у даљем тексту: Годишњи програм),
планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о Буџету
Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени
лист АПВ“, број 39/12 и 26/13-ребаланс), у укупном износу од
142.900.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из
буџета.“
II
Tачка VI подтачка 1.2. се брише.
III
Тачка VII мења се и гласи:
„Распоред средстава за реализацију Основног програма Годишњег програма дат је у табели:
Основни програми

Износ

1. Реализација саветодавних
послова и пројеката
Корисник средстава:
Пољопривредне стручне службе
АП Војводине и Енолошка
станица из Вршца

104.000.000,00

2. Едукација и усавршавање
саветодаваца организовањем
и учешћем саветодаваца на
VII Семинару саветодаваца
Пољопривредне саветодавне
службе АП Војводине
Корисник средстава: ПСС
„Пољопривредна станица“ д.о.о.
Нови Сад

2.500.000,00

3. Одржавање и унапређење
Покрајинског центра за
усавршавање пољопривредних
саветодаваца и пољопривредних
произвођача
Корисник средстава: ПСС
„Пољопривредна станица“ д.о.о.
Нови Сад
4. Одржавање и унапређење
рада Портала Пољопривредне
саветодавне службе АП
Војводине
Корисник средстава: ПСС
„Институт Тамиш“ д.о.о. Панчево
Укупно

IV

„Распоред средстава за реализацију Посебних програма Годишњег програма дат је у табели:
Посебни програми

Износ

1. Реализација саветодавних
послова и пројеката
Корисник средстава: Мала
правна лица и предузетници,
регистровани у Регистру привредних субјеката за обављање
осталих услуга у пољопривреди,
техничка испитивања и анализе
или консалтинг и менаџмент
посове и који имају потребну
опрему и запосленог пољопривредног саветодавца

17.146.460,00

2. Реализација саветодавних
послова и пројеката
Корисник средстава: удружења
грађана – невладине организације
у чијем су делокругу пољопривредне активности и рурални
развој

3.000.000,00

3. Реализација пројеката
Корисник средстава:
факултети, научни институти и
пољопривредне школе са подручја
АП Војводине, који се баве
едукацијом и истраживањима у
области пољопривреде и руралног
развоја

5.000.000,00

Укупно

25.146.460,00
IV

У осталом делу Програм остаје непромењен.

854.
На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 13. Закона
о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ број 10/13) и чланом 8. Покрајинске скупштинске
одлуке о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину
(„Службени лист АПВ“, број: 39/12 и 26/13-ребаланс), а по прибављеној претходној сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде број: 320-00-134/2013-09 од 21. августа 2013. године, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 15. новембра 2013. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
I
10.753.540,00

Овим решењем утврђују се Измене Програма мера за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији
Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години („Службени лист
АПВ“, број: 3/13 и 34/13), обим средстава за спробођење овог програма, као и начин њиховог распоређивања.
II

500.000,00

117.753.540,00

Измене Програма из тачке I овог Решења, чине његов саставни
део.
III
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
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Влада Аутономне Покрајине Војводине

1.

Приходи из буџета (01 00)

53.223.000,00 динара

2.

Примања од отплате датих
кредита
и продаје финансијске
имовине
– приходи од приватизације
(12 04)

21.506.400,00 динара

3.

Нераспоређен вишак прихода
из ранијих година (13 00)

88.493.600,00 динара“

Број: 320-34/2013
Нови Сад, 15. новембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА МЕРА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗА РАЗВОЈ СЕЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2013. ГОДИНИ

II
Тачка III мења се и гласи:

I
У Програму мера за спровођење пољопривредне политике за
развој села на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013.
години („Службени лист АПВ“ 3/13 и 34/13), тачка I мења се и
гласи:
„Средства намењена за реализацију Програма мера за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП
Војводине у 2013. години планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“ бр. 39/12 и 26/13-ребаланс), у укупном износу од
163.223.000,00 динара, и то:
„Редни број

1.

15. новембар 2013.

„Програм мера за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2013. години доноси се у
циљу подстицања спровођења мера пољопривредне политике за
развој села: проширења привредних активности на селу, набавка
квалитетних приплодних грла говеда, увођења контроле производње производа са географским пореклом, надокнаде трошкова
прве сертификације органске производње и увођење стандарда ISO 22000, GLOBAL GAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R,
HALAL, KOSHER, набавка уређаја за брзо одређивање квалитета
пшенице, организовањa и деловањa локалних акционих група,
одржавања традиционалних манифестација и развоја салашарског туризма.
Програмом мера за спровођење пољопривредне политике за
развој села на територији АП Војводине у 2013. години финансираће се следећи програми:
Укупан износ средстава по
програму (динара)

Програм
Реконструкција, доградња, адаптација и опремање објеката за прераду
пољопривредних производа, набавка квалитетних приплодних грла говеда,
увођење контроле производње производа са географским пореклом, надокнада
трошкова прве сертификације органске производње и увођење стандарда ISO
22000, GLOBAL GAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER, набавка
уређаја за брзо одређивање квалитета пшенице

100.100.000,00

2.

Партнерства за територијални рурални развој – Локалне акционе групе са
територије АП Војводине

10.000.000,00

3.

Одржавање традиционалних манифестација и подршка удружењима
пољопривредних произвођача

33.123.000,00

4.

Салашарски туризам

20.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД 1. ДО 4.

163.223.000,00

Средства ће се додељивати: физичким лицима – носиоцима
регистрованих пољопривредних газдинстава, правним лицима,
предузетницима, земљорадничким задругама, образовним и научно-истраживачким установама, локалним акционим групама
(ЛАГ) и Удружењима – невладине организације, локалним самоуправама, удружењима грађана у чијем су делокругу пољопривредне активности и рурални развој, удружења грађана која негују традиционалне вредности и баве се очувањем старих заната
на селу са територије АП Војводине.
Предвиђена средства за Програме под редним бројем од 1. до 4.
додељиваће се по основу конкурса.“
III
У осталом делу Програм остаје непромењен.

855.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“ бр. 39/12 и
26/13-рабаланс), и Програма мера за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2013.
години („Службени лист АПВ“ бр. 3/13, 34/13 и 45/13), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА НАБАВКУ УРЕЂАЈА
ЗА БРЗО ОДРЕЂИВАЊЕ РЕЛЕВАНТНИХ ПОКАЗАТЕЉА
ТЕХНОЛОШКОГ КВАЛИТЕТА ПШЕНИЦЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
1. Предмет конкурса је
Суфинансирање набавке мерних уређаја ради брзог одређивања релевантних показатеља технолошког квалитета пшенице,
разврставања и складиштења по садржају протеина, а ради реализације тачке III Програма мера за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2013.
години.
Суфинансираће се мерни уређаји следећих карактеристика:
1. Мерење релевантних параметара пшенице у НИТ трансмитанси, проласком светлосног зрака кроз целу запремину узорка,
2. Опремљеност уређаја „ANN“ (Artificial Neuron network)
нелинеарним калибрацијама за житарице,
3. Могућност мерења садржаја протеина и влаге у пшеници,
4. Уређај мора имати могућност повезивања са централним сервером, могућност праћења резултата мерења на

15. новембар 2013.
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даљину и могућност статистичке обраде резултата путем
софтвера на серверу.
2. Корисници подстицајних средстава
Право на коришћење подстицајних средстава имају складиштари регистровани на територији АП Војводине, са капацитетом
складиштења не мањим од 10.000 тона, и то:
1. Земљорадничка задруга која се бави складиштењем пшенице
2. Предузетник – физичко лице уписано у Регистар привредних субјеката који се бави складиштењем пшенице
3. Привредни субјект који се бави складиштењем пшенице
Место реализације одобрене инвестиције мора бити на подручју АП Војводине.
3. Висина подстицајних средстава
За реализацију Конкурса за доделу безповратних средстава
за набавку уређаја за брзо одређивање релевантних показатеља
технолошког квалитета пшенице, у АП Војводини у 2013. години
предвиђен је укупан износ од 16.100.000,00 динара.
Средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу утврђују
се у износу до 50% од плаћеног износа цене опреме, умањеног за
износ средстава на име пореза на додату вредност.
Износ средстава за подршку појединачној инвестицији по спроведеном Конкурсу не може бити већи од 1.600.000,00 динара.
Корисник средстава са својим повезаним лицима може поднети само једну пријаву за уређај купљен и плаћен у 2013.години.
4. Услови за добијање подстицајних средстава
· Подносилац пријаве има право на коришћење подстицајних
средстава ако:
1. докаже да је измирио пореске обавезе, прописане законом, за 2012. годину, односно да су на други начин регулисане обавезе (нпр. репрограм дуга);
2. има доказ о власништву складишта, односно уколико
није власник складишта, да има уговор о закупу истог
који обухвата период од минимално 5 година од момента
подношења захтева за коришћење подстицаја;
3. је складиште, у функцији (активно) најмање годину дана
од дана расписивања овог конкурса.
4. нема неизмирених доспелих обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, по основу раније потписаних уговора;
5. уверење да подносилац захтева није осуђиван за привредни преступ као и да му није изречена мера забране обављања делатности а за овлашћено лице да није
осуђивано за кривично дело против привреде као и да
му није изречена мера безбедности забране обављања
делатности..
6. је уписан у регистар поњопривредних газдинстава и има
активан статус
7. је регистрован код Агенције за привредне регистре и
бави се складиштењем пшенице;
5. Документација која се подноси на конкурс
Земљорадичке задруге
1. читко попуњен Образац пријаве на конкурс са потписом
одговорног лица и оверен печатом,
2. фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју,
3. оригинални рачун или фотокопија рачуна са спецификацијом опреме исказан у динарском износу не старији од
01.01.2013.године. Ако је опрема из увоза царинскa декларацијa као и рачун преведен на српски језик од стране овлашћеног преводиоца.
4. оригинал или фотокопија извода банке о плаћању рачуна;
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5. уверење пореске управе о измиреним свим пореским
обавезама и другим јавним дажбинама за 2012. годину
односно да су на други начин регулисане обавезе (нпр.
репрограм дуга),
6. извод из Агенције за привредне регистре,
7. прва страна извода из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор
8. доказ о власништву складишта или оверен уговор о закупу складишта најмање до 2018.године
9. изјаву да је складиште у функцији (активно) најмање годину дана
10. уверење да подносилац захтева није осуђиван за привредни преступ као и да му није изречена мера забране обављања делатности а за овлашћено лице да није
осуђивано за кривично дело против привреде као и да
му није изречена мера безбедности забране обављања
делатности.
Предузетник и привредни субјект
1. читко попуњен Образац пријаве на конкурс са потписом
одговорног лица и оверен печатом;
2. фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју;
3. оригинални рачун или фотокопија рачуна са спецификацијом опреме исказан у динарском износу не старији
од 01.01.2013.године. Ако је опрема из увоза потребно је
доставити царинску декларацију као и рачун преведен на
српски језик од стране овлашћеног преводиоца;
4. оригинал или фотокопија извода банке о плаћању рачуна;
5. извод из Агенције за привредне регистре;
6. прва страна извода из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор
7. уверење пореске управе о измиреним свим пореским
обавезама и другим јавним дажбинама за 2012. годину,
односно да су на други начин регулисане обавезе (нпр.
репрограм дуга);
8. доказ о власништву складишта или оверен уговор о закупу складишта најмање до 2018. године;
9. изјаву да је складиште у функцији (активно) најмање годину дана;
10. уверење да подносилац захтева није осуђиван за привредни преступ као и да му није изречена мера забране обављања делатности а за овлашћено лице да није
осуђивано за кривично дело против привреде као и да
му није изречена мера безбедности забране обављања
делатности;
6. Посебне напомене
· У случају потребе Секретаријат задржава право да од
подносиоца пријаве затражи додатну документацију
· Предност при одабиру захтева за суфинансирање имаће
складишта која су у систему Јавних складишта сходно
Закону о јавним складиштима за пољопривредне производе и решењу Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике Србије о упису у регистар јавних складишта,
· Корисник је дужан да опрему користи и чува најмање 5
година у свом власништву,
· Корисник је дужан да све податке мерења учини доступним даваоцу средстава у електронској форми а по инструкцијама даваоца средстава
· складиште корисника мора имати сушару и најмање два
усипна коша,
· на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему који је ступио на снагу 17.јула 2013.године,
правна лица којима се врши пренос средстава из буџета, отварају посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор за та средства.
7. Поступак одлучивања о додели средстава
· Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
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· Подстицајна средства исплаћују се након реализације
инвестиције и извршене контроле од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
· Подстицајна средства за подршку инвестиција по овом
конкурсу додељују се бесповратно,
· Критеријуми, систем бодовања и друга питања од значаја зе реализацију Конкурса регулисана су Правилником о додели средстава из Програма мера за спровођење
пољопривредне политике за развој села на територији
АП Војводине у 2013. години, налази се на веб сајту
Покрајинског секретаријата за пољоривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине: www.psp.vojvodina.
gov.rs.
8. Поступак подношења пријаве и конкурсне документације
Конкурс је отворен закључно са 02.децембром 2013. године.
Неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.
Пријаву на конкурс са траженом документацијом доставити у
запечаћеној коверти и то ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина број 16
са назнаком:
„КОНКУРС – НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА БРЗО ОДРЕЂИВАЊЕ
РЕЛЕВАНТНИХ ПОКАЗАТЕЉА ТЕХНОЛОШКОГ КВАЛИТЕТА ПШЕНИЦЕ“
Или лично на писарници покрајинских органа управе у згради
Владе Аутономне Покрајине Војводине (радним даном до 14часова).
Све додатне информације можете добити путем телефона број:
021/487-4416.
Текст конкурса и образац пријаве може се преузети на веб сајту
Покрајинског секретаријата за пољоривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине: www.psp.vojvodina.gov.rs.
Конкурсна документација се не враћа.

856.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2013. годину (‘’Службени лист АПВ’’ број 39/12
и 26/13-ребаланс) и Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Aутономне Покрајине
Војводине у 2013. години („ Службени лист АПВ“ број 6/13,13/13,
31/13 и 45/13)
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
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лица,предузетници и земљорадничке задруге – уписана
у регистар привредних субјеката и у регистар пољопривредних газдинстава,регистровани подносиоци пријава
морају бити на територији АП Војводине.
Намена и висина подстицаја
Подстицај је намењен за набавку опреме и то за:
1. Конструкцију за објекте заштићеног простора покривеног
пластиком (алуминијумска, поцинковано челична, челична
и пластична);
2. Вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора;
3. Фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте;
4. Мреже за сенчење објекта;
5. Системе за наводњавање кап по кап;
6. Инструменте за мерење нивоа CO2, температуре супстрата и ваздуха, као и влаге и
7. Системе за загревање;
- Максимална вредност подстицаја за набавку опреме, односно
материјала за биљну производњу у заштићеном простору наведених под тачкама 1-6 не може бити већа од 700.000,00 динара.
- Максимална вредност подстицаја за системе за загревање наведени под тачком 7 не може бити већа од 600.000,00 динара.
Укупан износ подстицаја по једној пријави може максимално
износити 1.300.000,00 динара.
4. Потребна документација која се подноси на конкурс
Физичко лице (РПГ)
· Читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом подносиоца
захтева,
· Извод из регистра пољопривредних газдинстава у коме је наведено да се газдинство налази у активном статусу – оригинал,
који издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода cа подацима о површинама
и производњи);
· Оригинал предрачун са спецификацијом опреме исказан у динарском износу,или оригинал рачун са спецификацијом опреме и
отпремница као и фотокопија фискалног исечка или извод банке
о извршеном плаћању.
· Уверење пореске управе о измиреним пореским обавезама и
другим јавним дажбинама за 2012. годину.
· Фотокопија личне карте подносиоца пријаве.

расписује

Мала правна лица,Предузетници и Земљорадничке задруге

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ
ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ
У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ
У 2013. ГОДИНИ

· Читко попуњен образац пријаве са потписом одговорног лица
и оверен печатом,
· Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју,
· Извод из Агенције за привредне регистре,
· Извод из регистра пољопривредних газдинстава у коме је наведено да се газдинство налази у активном статусу – оригинал,
који издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода cа подацима о површинама
и производњом,
· Оригинал предрачун са спецификацијом опреме исказан у динарском износу или оригинал рачун са спецификацијом опреме и
отпремница као и фотокопија фискалног исечка или извод банке
о извршеном плаћању.
· Уверење пореске управе о измиреним пореским обавезама и
другим јавним дажбинама за 2012. годину.

1. Предмет конкурса
је додела подстицајних средстава за куповину опреме и система за загревање за биљну производњу у заштићеном простору у
висини до 50% од укупне вредности инвестиције.
2. Укупан износ средстава који се додељују по конкурсу
Укупан износ средстава који се додељује је до 44.081.270,00
динара.
3. Корисници подстицајних средстава
Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници:
- Физичка лица носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава не старији од 65 година;мала правна

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
5. Посебне напомене:
1. Подстицај се додељује у виду бесповратних средстава
након куповине опреме.
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2. За кориснике са којима се закључује уговор на основу
предрачуна, рок за реализацију инвестиције је 5 месеци
након потписивања уговора.
3. На основу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему који је ступио на снагу 17.јула 2013.године.
Правна лица којима се врши уплата средстава из буџета,
морају имати отворен посебан наменски динарски рачун
код Управе за трезор.
6. Додела подстицајних средстава
- Разматрање поднети захтева вршиће Комисија.
- Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар.
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву.
Конкурс је отворен закључно са 2.12.2013 године.
Неблаговременe пријаве се неће узети у разматрање.
Пријаве са траженом документацијом доставити ПОШТОМ
НА АДРЕСУ:
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Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
са назнаком „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ У 2013. ГОДИНИ“ или лично на писарници
покрајинских органа управе у згради Владе АПВ, сваког радног
дана до 14 часова.
Све додатне информације можете тражити на телефон 021/48744-24
Текст конкурса и образац пријаве можете се преузети на сајту
Покрајинског секретаријата за пољоривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине: www.psp.vojvodina.gov.rs.
Конкурсна документација се не враћа а питања од значаја за
реализацију конкурса регулисана су Правилником о додели подстицајних средстава из програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2013.
години објављеним на сајту Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
852. Решење о утврђивању Измена и допуна Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине
Војводине у 2013. години;
1249
853. Решење о утврђивању Измена Годишњег програма
унапређења саветодавних послова у пољопривреди у
Аутономној Покрајини Војводини за 2013. годину;
1252
854. Решење о утврђивању Измена Програма мера за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години.
1253
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
855. Конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку
уређаја за брзо одређивање релевантних показатеља
технолошког квалитета пшенице на територији АП
Војводине;
1254
856. Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку
опреме за биљну производњу у заштићеном простору
у 2013. години.
1256

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице. Одговорни уредник: Дијана Катона,Тел. 021- 487 44 27
Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

