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181.
На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске 

скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број 37/14) и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14 
и 54/14-др. одлука), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. 
марта 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Викторија Брегун-Лаза поставља се за помоћницу покрајинске 
секретарке за спорт и омладину, на четири године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-48/2015
Нови Сад, 11. март 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

182.
На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске 

скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/14) и члана 6. става 1. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној  11. марта  2015. године,  донела је

Р Е ШЕ Њ E

I

СНЕЖАНА СИМИЋ ЖИВКОВИЋ п о с т а в љ а  се  за заме-
ницу правобраниоца Аутономне покрајине Војводине, на период 
од пет година.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 021-27/2015 
Нови Сад, 11. март 2015. године 

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

183.

На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/14) и члана 6. става 1. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној  11. марта 2015. године,  донела је

Р Е ШЕ Њ E

I

МАЈА ЛАУШЕВИЋ п о с т а в љ а  се  за заменицу правобра-
ниоца Аутономне покрајине Војводине, на период од пет година.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 021-28/2015  
Нови Сад, 11. март 2015. године 

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

184.

На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади (‘’Службени лист 
АПВ’’, број 37/14) и члана 4. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 54/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 11. марта 2015. године,  
д о н е л а   ј е

Р Е ШЕ Њ E

I

ОБРАД ТАДИЋ п о с т а в љ а се за помоћника директора Уп-
раве за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, на 
период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-49/2015 
Нови Сад, 11. март 2015. године 

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

185.

На основу члана 56. став 2. Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13), члана 36. 
став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/2012 
– Одлука Уставног суда IУз 353/2009) и члана 32. став 1. тачка 9, 
члана 35. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) у поступ-
ку разрешења директора Дома ученика средњих школа „Никола 
Војводић” у Кикинди, Покрајинска влада, на седници одржаној 
11. марта 2015. године, д о н е л а   ј е

Р Е ШЕ Њ E

I

ГОРАН КРСТИЋ, дипломирани дефектолог – наставник раз-
редне наставе из Кикинде, р а з р е ш а в а се дужности директора 
Дома ученика средњих школа „Никола Војводић” у Кикинди, на 
коју је именован Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводи-
не, број: 022-188/2011 од 16.03.2011. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-172/2015 
Нови Сад, 11. март 2015. године 

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

186.

На основу члана 54. Закона о ученичком и студентском стан-
дарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13), члана 36. став 1. 
тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/2012 – Одлука 
Уставног суда IУз 353/2009), и члана 32. став 1. тачка 9, члана 35. 
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) у поступку имено-
вања директора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић” 
у Кикинди, Покрајинска влада, на седници одржаној  11. марта 
2015. године, д о н е л а   ј е

Р Е ШЕ Њ E

I

ГОРАН КРСТИЋ, дипломирани дефектолог – наставник раз-
редне наставе из Кикинде, и м е н у ј е  се за директора Дома уче-
ника средњих школа „Никола Војводић” у Кикинди, на период од 
четири године, с могућношћу поновног избора.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-173/2015 
Нови Сад, 11. март 2015. године 

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

187.

На основу члана 32. тачка 9. чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/14), a  у вези са чланом 141. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС”, број: 107/05, 72/09 – дру-
ги закон, 88/10, 99/10,  57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14) 
и тачке II Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над 
здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају 
болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравстве-
ну заштиту („Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), Покрајин-
ска владa, на седници одржаној 11. марта 2015. године, донела је

Р Е ШЕ Њ E

I

Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута Специјалне 
болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др 
Боривоје Гњатић” Стари Сланкамен, коју је донео Управни одбор 
Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска 
стања „Др Боривоје Гњатић” Стари Сланкамен, на седници одр-
жаној 6. марта 2015. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-162/2015 
Нови Сад, 11. март 2015. године 

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

188.

На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), чла-
на 102. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11 и 55/13), члана 16., 21., 
23., и 24. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима 
(„Службени гласник РС“ број 72/09), члана 37. став 3. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист 
АПВ», бр. 37/2014), покрајински секретар за образовање, прописе, 
управу и националне мањине - националне заједнице, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ ДОДАТАК УЏ-
БЕНИКА «ИСТОРИЈА – додатак из националне историје Руму-
на», за први разред средње школе на румунском језику, аутора 
Мирће Марана и рецензената проф. др Јанка Рамача, Данијеле 
Барбу и Родике Алмажан, као уџбеника за наставни предмет Ис-
торија за први разред средње школе, писан латиничним писмом, 
на румунском језику, издавача ЈП Завода за уџбенике, Београд, 
почев од школске 2015/2016. године.
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II

Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
 ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ

 МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-251/2014-01
Дана:  09. 03. 2015. године 

Покрајински секретар
Nyilas Mihály,s.r.

(Михаљ Њилаш, с.р.) 

189.

 На основу члана 3. Одлуке о додели буџетских средстава По-
крајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањи-
не за дотације организацијама етничких заједница („Службени 
лист АПВ“ број: 5/2006),
  Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице, расписује 

К О Н К У Р С
ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА
 У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

 Конкурс се расписује за суфинансирање редовне делатности, 
пројеката и организовање манифестација, као и набавке опреме и 
инвестициона улагања организација етничких заједница са тери-
торије Аутономне Покрајине Војводине  у  2015. години.

I. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује на укупан износ од 31.000.000,00  динара.

Национална заједница
Укупан износ средстава за 

организације етничких заједница

МАЂАРИ 15.100.000,00

ХРВАТИ 3.100.000,00

СЛОВАЦИ 3.100.000,00

РУМУНИ 2.300.000,00

РОМИ 1.800.000,00

РУСИНИ 1.150.000,00

БУЊЕВЦИ 1.050.000,00

МАКЕДОНЦИ 650.000,00

УКРАЈИНЦИ 400.000,00

НЕМЦИ 290.000,00

ЧЕСИ 130.000,00

АШКАЛИЈЕ 100.000,00

ЕГИПЋАНИ 100.000,00

ГРЦИ 100.000,00

ЦРНОГОРЦИ 600.000,00

ОСТАЛИ 1.030.000,00

УКУПНО 31 000 000.00

II. УСЛОВИ КОНКУРСА

Рок за подношење пријава је 03. април 2015. године.

• На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована прав-
на лица – организације и удружења припадника етничких 
заједница са седиштем на територији Аутономне Покрајине 

Војводине, чија се делатност заснива на очувању и неговању 
националног и културног идентитета или чија се делатност 
заснива на очувању и унапређењу међунационалне толеран-
ције.

• На Конкурс се не могу пријављивати директни и индиректни 
буџетски корисници.

• Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете 
од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет 
Конкурса. 

• Неће се узимати у разматрање пријаве од стране апликаната 
којима су додељена средства по основу претходних конкурса 
Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе по тим кон-
курсима или нису благовремено,  до истека рока за пријаву 
по овом конкурсу, затражили од Секретаријата продужење 
рока за реализацију средстава добијених по основу ранијих 
конкурса Секретаријата.

• Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице задржава право 
да од подносиоца пријаве по потреби затражи додатну доку-
ментацију и информације или изађе на лице места, односно 
да за доделу средстава одреди испуњење додатних услова;

• Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;
• Против ових одлука Секретаријата не може се уложити прав-

ни лек;
• Пријаве и приложена документација се подносиоцима не 

враћају.

III. НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

• Пријаве се подносе у два примерка, са две изјаве оверене и 
потписане од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, 
искључиво на конкурсним обрасцима Секретаријата. Ком-
плетна конкурсна документација са упутствима и правили-
ма може се преузети од понедељка 09 марта 2015. године у 
просторијама Секретаријата или на web адреси www.ounz.
vojvodina.gov.rs

• Уз пријаву се обавезно подноси :
1. Званичан доказ о регистрацији организације;
2. Потврда о пореском идентификационом броју;
3. Званичан доказ о отвореном рачуну у банци.

• Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на јези-
ку националне мањине који је у службеној употреби у Ауто-
номној Покрајини Војводини;

• Пријаве се подносе: 1.) лично предајом писарници покрајин-
ских органа управе у Новом Саду (зграда Покрајинске Вла-
де) 2.) електронски путем портала е-конкурси (https://www.
ekonkursi.vojvodina.gov.rs/eKonkursPublic/) са пријавом која је 
електронски потписана; 3) поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне заједнице

21000 Нови Сад
Булевар Михаила Пупина 16. 
ЗА КОНКУРС

 Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси Се-
кретаријата.

Покрајински секретар
Nyilas Mihály с.р.
(Михаљ Њилаш) 

190.

На основу члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 53/14 и 54/14–исправка), члана 16. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ”, бр. 37/14 и 54/14–други пропис), и Решења о покретању 
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поступка јавног конкурса број:129-401-528/2015 од 9. марта 2015. 
године, а у вези са чланом 13. став 1. тачка 6. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС” бр. 107/05, 72/09 – други за-
кон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), чланoм 
38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09 и 
99/11 – други закон) и Одлуком о доношењу Програма демограф-
ског развоја Аутономне Покрајине Војводине са мерама за њего-
во спровођење („Службени лист АПВ”, број 3/05), Покрајински 
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију 
расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

 УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ,
 БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ,

 ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И 
ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ 

У 2015. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију у складу с Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију за 2015. годину, доделиће 
средства за финансирање програма од јавног интереса или за 
обезбеђење недостајућег дела средстава за финансирање програ-
ма од јавног интереса које реализују удружења грађана у области 
здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са ин-
валидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о 
деци и популаризације пронаталитетне политике у укупном из-
носу од 18.000.000,00 динара

Додела средстава по овом јавном конкурсу вршиће се по по-
ступку и критеријумима утврђеним Одлуком о поступку и кри-
теријумима за доделу средстава удружењима грађана за област 
здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са ин-
валидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге 
о деци и популаризације пронаталитетне политике („Службени 
лист АПВ”, број 8/15)

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу с лик-
видним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 
2015. годину. 

Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше 
до 31. децембра 2015. године.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију додељује средства по овом конкурсу за финанси-
рање програма од јавног интереса или за обезбеђење недостајућег 
дела средстава за финансирање програма и програмских актив-
ности и неопходних функционалних расхода које реализују удру-
жења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите 
и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, 
друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне поли-
тике у укупном износу од 18.000.000,00 динара од чега:

-за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидите-
том у износу од 10.000.000,00 динара;

-за област друштвене бриге о деци и популаризације проната-
литетне политике у износу од 1.000.000,00 динара;

-за област борачко-инвалидске заштите у износу од 5.000.000,00 
динара;

-за област здравствене заштите у износу од 2.000.000,00 дина-
ра.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана уписана у 
регистар код надлежног органа за програмe који се реализују на 
територији Аутономне покрајине Војводине.

На конкурсу не могу учествовати:физичка лица, индиректни 
корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, привредни 
субјекти и други корисници чије је финансирање уређено актима 

које доноси или на њих даје сагласност Скупштина Аутономне 
покрајине Војводине или Покрајинска влада.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку ис-
кључиво на обрасцу пријаве која се може преузети на интернет 
страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 
политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и у По-
крајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и де-
мографију, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат, 
канцеларија број 47 (телефон 021/487-4400).

Уз пријаву се подноси следећа обавезна документација: фото-
копија потврде о регистрацији код надлежног органа, фотокопија 
потврде о пореском идентификационом броју, фотокопија ОП об-
разаца (оверени потписи лица овлашћених за заступање) и фото-
копија извода из Статута удружења у коме је утврђено да се циље-
ви удружења остварују у области у којој се програм реализује.

Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство, 
социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пупина 
број 16, 21108 Нови Сад, поштом или лично на Писарници по-
крајинских органа управе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 
Нови Сад, с назнаком: „За конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, те пријаве које нису по-
днете од овлашћених лица, као и пријаве које нису поднете на 
прописаном обрасцу неће се разматрати. 

Конкурсна документација се не враћа. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс подноси се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса  у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”, односно у дневном листу „Данас”. 

ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Поступак јавног конкурса спроводe Комисије образоване за 
област у којој се реализује програм и то: Комисија за област со-
цијалне заштите и заштите лица са инвалидитетом и борачко-ин-
валидске заштите и Комисија за област здравствене заштите, 
друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне поли-
тике, које образује покрајински секретар за здравство, социјалну 
политику и демографију. Комисије врше процену и вредновање 
програма удружења грађана применом следећих критеријума до-
делом одговарајућег броја бодова:

1. Према референцама програма за област у којој се реализује 
програм (укупно највише до 30 бодова):

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе и по-
везаности циљева и активности, дужина трајања програма 
(до 10 бодова);

- број директних корисника програма (до 10 бодова);  
- могућност развијања програма и његова одрживост (до 10 

бодова).
2. Према циљевима који се постижу реализацијом програма – 

допринос степену унапређивања стања у области у којој се 
програм спроводи (укупно највише до 40 бодова по области 
за коју је пријава поднета):

- за област здравствене заштите: допринос развоју здравс-
твене заштите и допринос заштити здравља, превенцији, 
лечењу и рехабилитацији, подизању квалитета здравствене 
заштите, промоцији и популаризацији здравих стилова жи-
вота;

- за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидите-
том: допринос заштити и унапређивању социјално-економ-
ског и друштвеног положаја, рехабилитацији, социјализа-
цији и превенцији искључености лица са инвалидитетом, 
лица у стању социјалне потребе и лица којима је потребна 
посебна друштвена подршка;

- за област борачко-инвалидске заштите: допринос заштити 
и унапређивању социјално-економског и друштвеног поло-
жаја, рехабилитацији и социјализацији чланова удружења 
бораца, ратних војних и цивилних инвалида рата, чланова 
породица палих бораца и умрлих ратних војних инвалида, 
обележавању значајних датума;
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-  за област друштвене бриге о деци и популаризацију про-
наталитетне политике: допринос заштити деце, унапређи-
вању дечјег стваралаштва, побољшању услова за задо-
вољење основних потреба деце и бригу о породици, под-
стицању рађања деце и унапређивању демографског раз-
воја и популационе политике.

3. Према економичности буџета, усклађености буџета с плани-
раним активностима и постојању суфинансирања програма 
из других извора (укупно највише до 30 бодова):

- процена економичности буџета програма и усклађености 
буџета с планираним активностима (до 10 бодова);

- висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом 
средстава на која се јавни конкурс односи (до 10 бодова);

- степен обезбеђености сопствених средстава или средстава 
из других извора (до 10 бодова).

Применом наведених критеријума Комисије сачињавају Пре-
лиминарну листу вредновања и рангирања пријава удружења 
грађана на јавни конкурс за област у којој се реализује програм 
у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Прелиминарне листе вредновања и ран-
гирања пријава објављују се на интернет страници Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију и 
учесници јавног конкурса имају право приговора и увида у под-
нете пријаве и приложену документацију у року од три дана од 
дана њиховог објављивања. Одлуку о приговору учесника јавног 
конкурса доноси Комисија према области за коју је образована у 
року од 15 дана од дана његовог пријема.

Након одлучивања по поднетим приговорима удружења грађа-
на, комисија сачињава Предлог листе вредновања и рангирања 
пријава удружења грађана на јавни конкурс, која се објављује на 
интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство, со-
цијалну политику и демографију. 

О додели средстава и висини средстава одлучује решењем које 
је коначно покрајински секретар за здравство, социјалну полити-
ку и демографију у складу с ликвидним могућностима буџета Ау-
тономне покрајине Војводине у року од 30 дана од дана објављи-
вања Предлога листе вредновања и рангирања пријава удружења 
грађана на јавни конкурс на интернет страници Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију .

Решење о додели средстава објављује се на интернет страници 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Контакт особa за додатне информације: Андреја Стајшић, теле-
фон 021/487-4400, e-mail:andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

Број:129-401-528/2015-2
Дана:11. марта 2015. године

ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА
   проф. др Весна Копитовић,с.р. 

191.
На основу Покрајинске скупштинске oдлуке о буџету Ауто-

номне Покрајине Војводине за 2015 годину („Службени лист 
АПВ“ број: 53/14 и 54/14-испр.), и Програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војво-
дине у 2015. години  („Службени лист АПВ“ број: 54/14), 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство расписује

 
Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ОДОБРАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ 
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 ЗА ОБРАДИВО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
 ДАТО У ЗАКУП ЗА 2015. ГОДИНУ 

Циљеви овог Јавног огласа су смањење броја необрађених 
површина, подстицање младих за бављење пољопривредом и по-
већање прихода старачких домаћинстава. Предмет Јавног огласа 
је додела подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно 
земљиште дато у закуп за 2015. годину

Средства подстицаја за издавање обрадивог пољопривредног 
земљишта у закуп износе до 140.000.000,00 динара. Средства за 
реализацију наведених активности обезбеђена су у буџету АП 
Војводине.

Корисници средстава су физичка лица (пољопривредници), 
носиоци и чланови регистрованог пољопривредног газдинства 
уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава у 2015. годи-
ни, који су власници пољопривредног земљишта и:

1) имају пребивалиште на територији АП Војводине, 
2) који су старији од 65 година и нису корисници пензије по 

основу права пензијског и инвалидског осигурања запосле-
них или самосталних делатности, осим корисника пензије 
по основу права пољопривредног осигураника и корисни-
ка инвалидске пензије који су то право стекли као осигура-
ници пољопривредници (услов у погледу година живота не 
односи се на кориснике инвалидске пензије),

3) да Уговор о дугорочном закупу није закључен пре 2010-те 
године,

4) дају у закуп обрадиво земљиште на територији Аутономне 
Покрајине Војводине од најмање 0,5 до највише 10 хектара 
на период од најмање 5 година, од дана закључења Уговора,

5) да Уговор није закључен између чланова истог регистрова-
ног пољопривредног газдинства.

Подносилац захтева, који испуњава наведене услове, има право 
на коришћење средстава у висини од:

- 6.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште из-
дато у закуп закупцу, који је носилац или члан регистрова-
ног пољопривредног газдинства (физичко лице) са преби-
валиштем на територији АП Војводине и није старији од 60 
година,

- 8.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште из-
дато у закуп закупцу који је носилац или члан регистрова-
ног пољопривредног газдинства (физичко лице) са преби-
валиштем на територији АП Војводине, а старији је од 40 
година и није старији од 60 година и власник је обрадивог 
пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем 
које се даје у закуп,

- 10.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште из-
дато у закуп закупцу који је носилац или члан регистрова-
ног пољопривредног газдинства (физичко лице) са преби-
валиштем на територији АП Војводине, а није старији од 40 
година и власник је пољопривредног земљишта које се гра-
ничи са земљиштем које се даје у закуп.

Потребна документација:

1) Образац захтева који мора бити потписан и читко попуњен 
штампаним словима,

2) Доказ о власништву обрадивог земљишта које се даје у за-
куп у току 2015. године (закуподавац), издат од стране на-
длежног органа (поседовни лист непокретности не старији 
од 30 дана) оригинал или оверена фотокопија,

3) Уговор о закупу обрадивог пољопривредног земљишта, са 
подацима о броју парцеле, потесу, површини и цени закупа, 
прописно оверен од стране надлежног органа- фотокопија,

4) Извод из регистра пољопривредног газдинства за 2015. го-
дину (само прва страна извода) у активном статусу са ажур-
ним подацима, које издаје Управа за трезор, за лице које 
даје обрадиво пољопривредно земљиште у закуп (закупо-
давац)- оригинал и две фотокопије,

5) Извод из регистра пољопривредног газдинства за 2015. го-
дину у активном статусу, које издаје Управа за трезор за 
лице које узима обрадиво пољопривредно земљиште у за-
куп (закупац), прва страна извода РПГ са основним пода-
цима и друга страна извода са подацима о површинама и 
производњом (структура биљне производње),

6) Фотокопија картице наменског текућег рачуна (закупода-
вац) који мора бити уписан у Изводу из регистра пољоприв-
редног газдинства- у три примерка,
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7) Потврда-уверење надлежог органа (ПИО фонд) да подно-
силац захтева није корисник пензије по основу пензијског 
и инвалидског осигурања запослених или самосталних де-
латности, а за кориснике пензије пољопривредника и ко-
рисника инвалидске пензије који су то право стекли као 
осигураници пољопривредници оригинал или фотокопија 
исечка последње примљене пензије,

8) Фотокопија или очитана чипована лична карта подносиоца 
захтева- три примерка,

9) Ако је члан газдинства дао земљиште у закуп, доставља 
изјаву са којом потврђује да је сагласан да се средства под-
стицаја пребацују на рачун носиоца РПГ.

 У случају када се парцеле закупца граниче са земљиштем које 
се даје у закуп, потребно је доставити и:

1) Доказ о власништву над парцелама обрадивог пољоприв-
редног земљишта, издат од стране надлежног органа (по-
седовни лист непокретности из катастра не старији од 
30 дана) за лице које узима обрадиво пољопривредно 
земљиште у закуп (закупац)- оригинал или оверена фото-
копија,

2) Копију плана предметних парцела.
   
 Носиоци и чланови регистрованог пољопривредног газдин-
ства, који су користили средства подстицаја овог Секретаријата 
за земљиште издато у закуп ранијих година, на основу потписа-
них уговора, односно донетих решења, за коришћење подстицај-
них средстава у 2015. години прилажу следећу документацију:

1) Читко попуњен и потписан образац захтева, са назнаком да 
већ користе наведена средства по уговору/решењу (навести 
годину у којој је остварено право на средства),

2) Извод из регистра пољопривредног газдинства за 2015. го-
дину (само прва страна извода) у активном статусу са ажур-
ним подацима, које издаје Управа за трезор, за лице које 
даје обрадиво пољопривредно земљиште у закуп (закупо-
давац)- оригинал и две фотокопије,

3) Поседовни лист непокретности катастра не старији од 30 
дана (оригинал или оверена фотокопија), са којим се до-
казује да је предметно земљиште и даље у власништву за-
куподавца,

4) Извод из регистра пољопривредних газдинства за 2015. го-
дину у активном статусу, које издаје Управа за трезор за 
лице које је узело обрадиво пољопривредно земљиште у за-
куп (закупац), прва страна извода РПГ са основним подаци-
ма и друга страна извода са подацима о површинама и про-
изводњом, са којим се доказује да је предметно земљиште 
и даље у коришћењу код закупца (структура биљне произ-
водње),

5) Уколико је дошло до истека, измене или раскида Уговора о 
закупу, потребно је доставити и фотокопију новог Уговора 
о закупу.  

 Сви подаци у Изводу из регистра пољопривредних газдинстава 
морају бити ажурирани и усклађени са подацима из личне карте и 
банке. 
 Средства се уплаћују на наменски рачун који је уписан у изво-
ду из регистра пољопривредних газдинстава.
 Обраду документације врши комисија Секретаријата коју 
Решењем образује Покрајински секретар за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, одмах по приспећу захтева. Након 
утврђивања испуњености услова за коришћење подстицајних 
средстава по јавном огласу, вршиће се исплата средстава, у скла-
ду са приливом средстава у буџет АП Војводине, по редоследу 
приспећа захтева до утрошка средстава предвиђених за ову наме-
ну.
 Захтев за одобравање и коришћење средстава за обради-
во пољопривредно земљиште дато у закуп за 2015. годину, са 
свом потребном документацијом доставити, закључно са 15. 
05. 2015. године, на следећу адресу: Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла 
Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком  „Јавни оглас за закуп 
земљишта“ или лично на писарници покрајинских органа управе 
у згради Покрајинске Владе сваког радног дана од 09:00-14:00 ча-
сова .  

 Образац захтева за доделу средстава, може се преузети на 
интернет страни Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs или у 
просторијама Секретаријата, канцеларија  број 44а први спрат.

 Неблаговремени и некомплетни захтеви неће бити разматрани.

Додатне информације могу се добити на телефон 021/456-973 ис-
кључиво у периоду од 10,00-13,00 часова.

192.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војво-
дине за 2015. годину („Службени лист АПВ“ бр. 53/2014 и 54/2014-
испр.), и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике за развој села на територији АП Војводине у 2015. годи-
ни („Службени лист АПВ“ бр. 54/2014),

 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ 
У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

1. Циљ и предмет конкурса

Циљ конкурса је реализација дела тачке IV, подтачка 1.7 Про-
грама мера подршке за спровођење пољопривредне политике за 
развој села на територији АП Војводине у 2015. години. Циљ кон-
курса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости 
производње на фармама у Покрајини.

Бесповратним средствима ће се суфинансирати: опремање 
говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремање ов-
чарских фарми, опремање козарских фарми, опремање живинар-
ских фарми, набавку опреме за мужу, набавку опреме за хлађење 
и складиштење млека, набавка опреме за манипулацију и скла-
диштење хранива за стоку, набавка опреме за манипулацију, од-
лагање и дистрибуцију стајњака.

2. Висина  и намена подстицајних средстава

За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава 
за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2015. години 
предвиђен је укупан износ од 65.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за oпремање сточарских фарми по овом 
Конкурсу утврђују се у износу до 50% од плаћеног износа цене 
купљене опреме. Приликом обрачуна се узима вредност инвести-
ције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може прећи 1.500.000,00 динара. 

Минималан износ бесповратних средстава по једној прија-
ви износи 25.000,00 динара, односно у разматрање ће бити узе-
те пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 
50.000,00 динара. 

Корисник подстицајних средстава може поднети само једну 
пријаву по једној категорији животиња.

             
Бесповратна средства ће се користити за следеће намене:

I Опремање говедарских фарми:
Боксеви за смештај музних крава,боксеви за смештај 
товних јунади,  подови за лежишта,појилице,термо поји-
лице,електричне пастирице,вентилација.

II Опремање свињарских фарми:
Боксеви за прашење, укљештење,простирке, подови за 
стаје,грејне плоче,боксеви за прасад,   боксеви за тов 
свиња(са хранилицом),хранилице ,појилице,линије за 
храњење,вентилација.

III Опремање овчарских и козарских фарми:
Појилице,термо појилице,електричне пастирице,храни-
лице.
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IV Опремaњe живинарских фарми: 
Хранилице, линије за храњење,појилице, линија на-
пајања,вентилација, панели за хлађење,   клапне, кавез-
на батерија усаглашена са правилником о условима за 
добробит животиња  „Службени гласник РС”, број 6/10 .

V Набавка опреме за мужу 
Музилице, системи за мужу.

VI Набавка опреме за хлађење и складиштење млека
Лактофризи .

VII Набавка опреме за манипулацију, одлагање и дистрибу-
цију стајњака
Скрепери и сепаратори .

3. Корисници подстицајних средстава

Право на коришћење бесповратних средстава имају :
физичка лица носиоци регистрованих пољопривредних га-
здинстава са територије АП Војводине( у даљем тексту фи-
зичка лица).
Место реализације одобрене инвестиције је на подручју 
АП Војводине.

4. Услови за добијање подстицајних средстава 

Физичко лице - носилац регистрованог пољопривредног 
газдинства (у даљем тексту: физичко лице) има право на 
коришћење подстицајних средстава ако:
1. је регистровано пољопривредно газдинство уписано у 

Регистар пољопривредних гадинства и налази се у ак-
тивном статусу;

2. нема неизмирених обавеза према Покрајинском секрета-
ријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по 
основу раније потписаних уговора;

3. има највише 200 говеда, односно 1.000 коза, односно 
1.000 оваца, односно 400 свиња, односно 10.000 јединки 
живине по турнусу.

4. је власник животиње која је предмет захтева или је влас-
ник животиње члан његовог породичног пољопривред-
ног газдинства.

5. доказ о измиреним обавезама о плаћеној накнади за од-
водњавање/наводњавање закључно са 31.12.2014.;

6. измирене доспеле обавезе о закупу државног пољоприв-
редног земљишта;

7. има објекат за смештај животиња

5. Временски оквир конкурса
 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 
30.09.2015.године.

6. Потребна документација којом се доказује испуњеност ус-
лова за учешће на конкурсу

1. Читко попуњен Образац пријаве на конкурс са обавез-
ним потписом подносиоца захтева,

2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична 
карта за носиоца РПГ ,

3. Оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдин-
става за 2015 годину,које издаје Управа      за трезор:  По-
даци о пољопривредном газдинству,

4. Потврду о броју грла за одговарајућу категорију живо-
тиња издате од стране надлежне ветеринарске службе,

5. Оверена фотокопија рачуна са спецификацијом опреме, 
не старија од 01.01.2015.године, и потврда банке о извр-
шеном плаћању, или оригинал готовински рачун и овере-
на фотокопија фискалног рачуна, отпремница. Специфи-
кација опреме треба да садржи основне карактеристике 
опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити 
исти као у рачуну).  

6. Гаратни лист за извршену набавку опреме за коју је 
утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно 

изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања 
гарантног листа.

7. Царинска декларација-само ако је подносилац захтева 
директно извршио увоз нове опреме.

8. Доказ o измиреној накнади за одводњавање/наводња-
вање наводњавање закључно са 31.12.2014.(потврда на-
длежног органа, или фотокопија решења и доказ о упла-
ти), 

9. Доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп др-
жавног пољопривредног земљишта (потврда надлеж-
ног органа, или фотокопија уговора са Министарством 
пољопривреде и заштите животне средине и доказ о уп-
лати)

10. Има доказ о власништву објеката-помоћног објекта, од-
носно уколико није власник објеката, мора имати уго-
вор о закупу истих који обухвата период од минимално 
5 година од момента подношења захтева за коришћење 
бесповратних средстава;

Уколико је опрема набављена из иностранства подносилац 
пријаве обавезан је да документа достави преведена на српски 
језик. Документа мора превести овлашћени судски тумач.

7. Поступак доношења одлуке 

• Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство Решењем, образује Комисију за разматрање 
пријава на конкурс за доделу бесповратних средстава за 
суфинансирање набавке опреме за фарме ;

• Комисија има обавезу да најмање једном у два месеца 
разматра пријаве и о томе сачини записник на основу 
критеријума утврђених Правилником о додели средста-
ва за суфинансирање набавке опреме за сточарске фарме 
у АП Војводини у 2015.години.

• Одлуке о додели средстава доноси покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу 
записника комисије;

• Пре потписивања уговора на терен излази лице овлашће-
но од стране Секретаријата, како би се извршила прет-
ходна контрола инвестиције;

• Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве 
затражи додатну документацију и да овлашћено лице Се-
кретаријата изврши контролу реализације предмета уго-
вора, а посебно у случају рачуна који су издати од стра-
не добављача опреме који нису у систему ПДВ-а и рачу-
на који су значајно изнад тржишне вредности;

• Плаћања путем компензације и цесије неће бити призна-
та, као и промет између повезаних лица;

• Критеријуми, систем бодовања и друга питања од зна-
чаја за реализацију Конкурса регулисана су  Правилни-
ком за доделу средстава за суфинансирање набавке опре-
ме за сточарске фарме у АП Војводини у 2015.години.

• Неблаговременe и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање;

• Конкурсна документација се не враћа.

8.  Време закључења уговора

Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке 
о додели средстава.

9.  Услови коришћења средстава
• Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу до-

дељују се бесповратно;
• Средства  се додељују по пристиглим пријавама све до 

утрошка средстава опредељених Конкурсом.
• Подносилац пријаве – физичко лице је у обавези да при-

ликом потписивања Уговора са Покрајинским секрета-
ријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о 
коришћењу средстава достави меницу са меничном изја-
вом, као средство обезбеђења да опрема неће бити отуђе-
на у року од 5 година;

• Средства се исплаћују након реализације инвестиције, 
односно након што корисник средстава достави Секре-
таријату: фотокопију рачуна са спецификацијом опреме, 
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отпремницу, фискални рачун, потврду банке о изврше-
ном плаћању добављачу опреме, фотокопију гарантног 
листа и извршене контроле од стране Покрајинског се-
кретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство;

• Исплата средстава вршиће се у складу са приливом сред-
става у буџет АП Војводине а по извршено контроли; 

10.  Начин достављања пријава 

Пријаву на конкурс са траженом документацијом достављати  
ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство 

21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина број 16

са назнаком: 
„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ОПРЕМАЊЕ ФАРМИ“

или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 
Покрајинске владе АП Војводине, сваког радног дана од 9.00 до 
14.00 часова.

11.  Контакт за додатне информације

Све додатне информације можете добити путем телефона број: 
021/487-4432 и 487-4414

12.  Подаци о  преузимању документације у електронској 
форми

Текст конкурса, образац пријаве и правилник (Правилник о 
додели бесповратних средстава за  доделу бесповратних средста-
ва за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2015. годи-
ни) могу се преузети на веб сајту Покрајинског секретаријата за 
пољоривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине: www.
psp.vojvodina.gov.rs.

193.

 На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2015. годину (‘’Службени лист АПВ’’ брoj 53/2014 
и 54/2014-испр.) и Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине 
Војводине у 2015.години, (‘’Службени лист АПВ’’ број 54/2014),  
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство расписује

КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ

 СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ конкурса је повећање површина засада воћа под системом 
противградних мрежа у Аутономној покрајини Војводини у 2015 
години.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфи-
нансирање набавке противградних мрежа у воћарскоj произ-
водњи.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Укупан износ средстава који се додељује по овом Конкурсу из-
носи 270.000.000,00 динара. 

Средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу утврђују 
се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције.

Приликом обрачуна узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).

Максимални износ средстава по једној пријави не може прећи 
8.000.000,00 динара. 

 Средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за:
A. Набавку противградних мрежа са наслоном за воћарску 

производњу на површини од 0,5 до 10ха. Максимални из-
нос средстава не може бити већи од 60%  вредности ин-
вестиције a највише до 8.000.000,00 динара односно до 
800.000,00 динара по хектару.

Б.  Набавку противградних мрежа (без наслона-стубова) за 
воћарску производњу на површини од  0,5 до 10    ха. Мак-
симални износ средстава не може бити већи од 60% вред-
ности  инвестиције а највише  до 4.900.000,00 динара од-
носно до 490.000,00  динара по хектару.

Корисник средстава може поднети само једну пријаву и само за 
једну тачку конкурса. 

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање сред-
става, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 1. 
јануара 2015. године.

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право на коришћење бесповратних средстава имају:
• Физичка лица – носилац регистрованог пољопривредног газ-

динства са територије АП Војводине,
• Правна лица – регистрована пољопривредна газдинства са 

територије АП Војводине.

Место реализације инвестиције је територија АП Војводине.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 

1. За физичко лице: да је регистровано пољопривредно газ-
динство уписано у Регистар пољопривредних газдинства и 
да се налази у активном статусу;

2. За земљорадничку задругу: да је регистровано пољоприв-
редно газдинство уписано у Регистар пољопривредних га-
здинства и да се налази у активном статусу, да је регистро-
вана код Агенције за привредне регистре, да се бави  делат-
ношћу за коју конкурише и има најмање десет задругара - 
чланова земљорадничке задруге који су уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава у складу са Правилником и 
налазе се у активном статусу;

3. За правна лица: да је регистровано пољопривредно газ-
динство уписано у Регистар пољопривредних гадинства 
и да се налази у активном статусу, да је регистрован код 
Агенције за привредне регистре, и бави се делатношћу за 
коју конкурише и налази се у активном статусу;

4. За правна лица: да није покренут поступак стечаја и ликви-
дације и да није било више од 30 дана у блокади у периоду 
од годину дана пре подношења пријаве на конкурс;

5. Да је корисник регулисао обавезе по Решењима о накнада-
ма за одводњавање/наводњавање закључно са 31.12.2014. 
године;

6. Да је подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по Уго-
ворима о закупу државног пољопривредног земљишта;

7. Да подносилац пријаве нема неиспуњених уговорних оба-
веза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду 
водопривреду и шумарство по основу раније потписаних 
уговора. 

8. Да су катастарске парцелe корисника на којима су подигну-
ти производни засади, (или се подиже противградна мре-
жа), у њиховом власништву или да на њима имају право 
закупа, односно коришћења на основу закљученог угово-
ра са закуподавцем физичким лицем или министарством 
надлежним за послове пољопривреде са роком важења од 
најмање 15 (петнаест) година с тим да је до истека уговора 
о закупу преостало најмање 5 година.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

• Конкурс је отворен до утрошка средстава а закључно са 
30.09.2015. године

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За физичка и правна лица:
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1. Читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом, а 
за правна лица и печатом подносиоца, 

2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта 
за носиоца РПГ или овлашћеног лица у правном лицу,

3. Оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинста-
ва за 2015. годину, које издаје Управа за трезор (прва стра-
на извода РПГ са основним подацима и друга страна изво-
да са подацима о површинама и производњи), 

4. Извод из катастра непокретности са подацима о влас-
ништву за све катастарске парцеле које су предмет пријаве 
не старији од 30 дана;

5. Оверена фотокопија уговора са закуподавцем физичким ли-
цем или министарством надлежним за послове пољоприв-
реде о закупу пољопривредног земљишта на коме је по-
дигнут засад под воћем  са роком важења од најмање 15 
(петнаест) година с тим да је до истека уговора о закупу 
преостало најмање 5 година (ако је земљиште на коме се 
поставља опрема која је предмет овог конкурса узето у за-
куп); 

6. Оригинал предрачун са спецификацијом опреме са роком 
важења од  120 дана или фотокопија рачуна са специфи-
кацијом опреме исказан у динарском износу не старији од 
01.01.2015. године и потврда банке о извршеном плаћању. 
Спецификација опреме треба да садржи основне каракте-
ристике опреме (Прилог 1.) (подаци исказани у пријави мо-
рају бити исти као у предрачуну, односно рачуну), 

7. Фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима (гаранција 5 година),

8. Царинска декларација за опрему из увоза, 
9. Доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање 

(потврда надлежног органа, или фотокопија решења и до-
каз о уплати) закључно са 31.12.2014. године. 

10. Доказ о измиреним доспелим  обавезама за закуп др-
жавног пољопривредног земљишта (потврда надлеж-
ног органа, или фотокопија уговора са Министарством 
пољопривреде и заштите животне средине и доказ о упла-
ти).

11. Изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не 
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену.

Додатна обавезна документација за правна лица:

1. Извод из Агенције за привредне регистре
2. Фотокопија потврде о пореском идентификационом 

броју,
3. Отворен посебан наменски подрачун код Управе за тре-

зор, 
4. Потврду Пореске управе да је подносилац захтева ре-

гулисао пореске и друге јавне дажбине за 2014. годину,
5. Биланс стања и успеха за 2014. годину,
6. Потврда пословне банке о броју дана у блокади у перио-

ду од годину дана пре подношења пријаве на конкурс,
7. Потврда Агенције за привредне регистре да над правним 

лицем није покренут поступак стечаја или ликвидације.
8. За земљорадничке задруге извод из Регистра пољоприв-

редних газдинстава које издаје Управа за трезор (прва 
страна извода РПГ са основним подацима и друга стра-
на извода са подацима о површинама и производњом), за 
задругу и  за најмање 10 задругара;

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик. Документа мора превести овлашћени судски тумач. 

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

• Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство Решењем, образује Комисију за разматрање 
пријава на конкурс за доделу бесповратних средстава за су-
финансирање набавке противградних мрежа у воћарскоj 
производњи.  ;

• Комисија има обавезу да најмање једном месечно разма-
тра пријаве и о томе сачини записник на основу критерију-
ма утврђених Правилником о додели средстава за набавку 

система за заштиту од временских непогода  на територији 
АП Војводине за 2015. годину;

• Одлуке о додели средстава доноси покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу за-
писника комисије;

• За обе тачке овог Конкурса пре потписивања уговора на те-
рен излази лице овлашћено од стране Секретаријата, како 
би се извршила претходна контрола инвестиције;

• Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве 
затражи додатну документацију и да овлашћено лице Се-
кретаријата изврши контролу реализације предмета угово-
ра, а посебно у случају рачуна и предрачуна који су издати 
од стране добављача опреме који нису у систему ПДВ-а и 
рачуна који су значајно изнад тржишне вредности;

• Плаћања путем компензације и цесије неће бити призната, 
као и промет између повезаних лица;

• Критеријуми, систем бодовања и друга питања од значаја 
за реализацију Конкурса регулисана су  Правилником о до-
дели средстава за набавку система за заштиту од времен-
ских непогода  на територији АП Војводине за 2015. годи-
ну.

• Неблаговременe и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање;

• Конкурсна документација се не враћа.

8. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

• Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења Од-
луке о додели средстава.

9. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

• Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу до-
дељују се бесповратно;

• Средства  се додељују по пристиглим пријавама све до ут-
рошка средстава опредељених Конкурсом.

• Подносилац пријаве – физичко лице је у обавези да прили-
ком потписивања Уговора са Покрајинским секретаријатом 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство о коришћењу 
средстава достави меницу са меничном изјавом, а правно 
лице - регистровану меницу са меничном изјавом, као сред-
ство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од 5 
година;

• Рок за реализацију инвестиције – набавка и постављање 
система противградне мреже са наслоном, набавка и по-
стављање противградне мреже без наслона  (стубова) је 120 
дана од дана потписа уговора  најкасније до 15.11.2015. го-
дине;

• Средства се исплаћују након реализације инвестиције, од-
носно након што корисник средстава достави Секретарија-
ту: фотокопију рачуна са спецификацијом опреме, отпрем-
ницу, фискални рачун, потврду банке о извршеном плаћању 
добављачу опреме, фотокопију гарантног листа и извр-
шене контроле од стране Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство;

• Исплата средстава вршиће се у складу са приливом сред-
става у буџет АП Војводине а по извршеној контроли;

10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

• Пријаве са потребном документацијом доставити поштом 
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад, са назнаком „КОНКУРС ЗА НАБАВКУ 
СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГО-
ДА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИ-
НУ “ или лично на писарници покрајинских органа управе 
у згради Покрајинске владе АПВ, сваког радног дана од 9  
до 14 часова.

11. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

• Додатне информације можете добити путем телефона 
021/456-267 од 10 до 14 часова
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12. ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋНОСТИ ПРЕУЗИМАЊА ДО-
КУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

• Текст конкурса, образац  пријаве и Правилник  о додели 
средстава за набавку система за заштиту од временских 
непогода  на територији АП Војводине за 2015. годину се 
може преузети са званичног сајта секретаријата  www.psp.
vojvodina.gov.rs 

194.
 На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2015. годину (‘’Службени лист АПВ’’ број 53/14 
и 54/14 - исправка) и Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике за развој села на територији Aутономне  
Покрајине Војводине у 2015. години („ Службени лист АПВ“ број 
54/14). Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и  шумарство, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШНИХ КАПАЦИТЕТА
 ЗА ЧУВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

- СИЛОСА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2015. ГОДИНИ

1. ЦИЉ КОНКУРСА И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ конкурса је развој села и унапређење пољопривредне про-
изводње у Аутономној  покрајини Војводини у 2015. години.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за су-
финансирање набавке нове опреме за изградњу нових објеката 
намењених складиштењу зрнастих пољопривредних култура – 
силоса од поцинкованог челичног лима :  минималне запремине 
од 150 тона до максималне запремине 400 тона. Суфинансира се 
максимално две ћелије силoса са следећом обавезном опремом:

1. машинско технолошком опремом за усипни кош;
2. машинско технолошком опремом силoса;
3. машинско технолошком опремом за пуњење и пражњење 

силоса. 

2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом 
Конкурсу  износи 50.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Кон-
курсу додељују се у висини до 50% од укупне вредности   инвес-
тиције без ПДВ-а.     

Максимални износ бесповратних средстава који се додељује 
за набавку нове опреме за изградњу нових објеката  намењених 
складиштењу зрнастих пољопривредних култура – силоса по јед-
ној пријави износи 2.500.000,00 динара.

3. КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Право на коришћење подстицајних средстава имају:
Физичка лица носиоци регистрованих пољопривредних газ-

динстава са територије АП Војводине. Место реализације инвес-
тиције је територија АП Војводина.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРС

• Да је регистровано пољопривредно газдинство уписано у 
Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у актив-
ном статусу;

• Да је подносилац пријаве регулисао обавезе по Решењи-
ма о накнадама за одводњавање/наводњавање закључено са 
31.12.2014. године;

• Регулисане обавезе о закупу државног пољопривредног 
земљишта;

• Да нема неиспуњених уговорних обавеза према Покрајин-
ском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, по основу раније потписаних уговора од стране 
подносиоца захтева;

• Да су катастарске парцеле које су предмет инвестиције за 
коју се подноси пријава у власништву носиоца пољоприв-
редног газдинства  или ако су у сувласништву достави са-
гласност сувласника земљишта да се предметна инвести-
ција – силос изгради на заједничком земљишту оверену од 
стране надлежног органа као и да на овим непокретнос-
тима нема уписаних других терета осим хипотеке уписа-
не ради подизања кредита за куповину предметне инвести-
ције;

•  Да је инвестиција реализована у периоду од 1. јануара до 
01.11.2015. године, при чему се под реализацијом  инвести-
ције сматра извршење свих радњи везаних за набавку опре-
ме ( закључење купопродајног уговора, издавање докуме-
ната који прате опрему, преузимање опреме, исплата цене 
у потпуности) као и стављање инвестиције у функцију у 
складу са наменом;

• Да добављач и подносилац пријаве не представљају пове-
зана  лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке;

• Да објекат користи наменски за складиштење власитите 
робе (зрнастих култура), да објекат не може отуђити, дати 
у закуп или примити на складиштење туђу робу ( зрнасте 
културе) у периоду од 5 година од дана завршетка инвести-
ције.  

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до утрошка  средстава опредељених за ову 
намену, а закључно са 30.09.2015. године.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА  УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1.  Читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом 
подносиоца пријаве;

2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта 
за носиоца РПГ подносиоца пријаве;

3. оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава 
за 2015. годину, који издаје Управа за трезор (прва стра-
на извода РПГ са основним подацима,уколико је дошло до 
промене жиро-рачуна, промена мора бити пријављена Уп-
рави за трезор и друга страна извода cа подацима о повр-
шинама и производњи);

4. оригинални лист непокретности  не старији од 30 дана за 
земљиште на коме се поставља силос; 

5.  грађевинска дозвола за градњу предметне инвестиције; 
6. оригинал рачун или оверена фотокопија са обавезном спе-

цификацијом  и карактеристикама опреме издат у периоду 
од 1. јануара до 30. септембра 2015. године, а који гласи на 
подносиоца пријаве; 

7. пријава се може поднети и са предрачуном и грађевинском 
дозволом  са обавезном спецификацијом и карактеристи-
кама опреме, са роком важења од 120 дана, (коначан ра-
чун мора бити идентичан предрачуну по износу, специфи-
кацији и добављачу опреме, односно извођачу радова); 

8. отпремница за набављену предметну инвестицију за коју 
је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза из-
давања отпремница;

9. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод банке о извршеном плаћању или ако је готовинско 
плаћање оригинал готовински рачун са овереном фотоко-
пијом фискалног рачуна;

10. доказ о регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање(потврда надлежног органа или фотокопија решења и 
доказ о уплати) закључно са 31.12.2014. године; 

11. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног 
пољопривредног земљишта (потврда надлежног органа 
или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде 
и заштите животне средине и доказ о уплати); 

12. сагласност сувласника земљишта да се предметна инвести-
ција – силос изгради на заједничком земљишту оверена од 
стране надлежног органа;

13. Изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не 
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;

14. гарантни лист за силос са машинско технолошком опремом 
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за који је утврђена обавеза издавања гаранције од минимум 
10 година ;

15. царинска декларација – само ако је подносилац захтева ди-
ректно извршио увоз предметне инвестиције;

16. документ којим се доказује завршетак инвестиције односо 
документ под називом „окончана ситуација“ оверен од ли-
ценцираног надзорног органа.

Документа која се достављају уз пријаву за коришћење подсти-
цаја морају да гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у орги-
налу или овереној фотокопији.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик. Документа мора превести овлашћени судски тумач. 

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

- Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство Решењем образује Комисију за разматрање пријава 
на конкурс за доделу подстицајних средстава  за изградњу 
складишних капацитета за чување пољопривредних произ-
вода – силоса на територији АП Војводине у 2015. години

- Комисија има обавезу да најмање једном месечно разматра 
пријаве и о томе сачини записник на основу критеријума ут-
врђених Правилником за доделу средстава за суфинансирање 
изградње складишних капацитета за чување пољопривред-
них производа – силоса на територији АП Војводине у 2015. 
години

- Одлуке о додели средстава доноси покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу запис-
ника комисије;

- Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затра-
жи додатну документацију и да овлашћено лице Секретарија-
та изврши контролу реализације предмета уговора;

- Плаћања путем компензације и цесије неће бити призната, као 
и промет између  повезаних   лица;

- Критеријуми, систем бодовања и друга питања од значаја за 
реализацију Конкурса регулисана су Правилником  о додели 
подстицајних средстава за  изградњу складишних капацитета 
за чување пољопривредних производа – силоса на територији 
АП Војводине у 2015. години;

- Неблаговременe пријаве се неће узети у разматрање;
  Конкурсна документација се не враћа.

8. ВРЕМЕ ЗАКЉУЋЕЊА УГОВОРА
- Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке 

о додели средстава.

9. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

- Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу додељују 
се бесповратно;

- Бесповратна средства ће се додељивати по пристиглим прија-
вама до утрошка средстава;

- Корисник средстава је у обавези да приликом потписивања 
Уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство о коришћењу средстава достави 
меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења да оп-
рема неће бити отуђена у року од 5 година, осим за потрошна 
средства;

- Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна је 120 
дана од дана потписивања уговора, односно најкасније до 
01.11.2015. године.

- Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвес-
тиције, односно након што корисник бесповратних средстава 
достави Секретаријату: оригинал рачун или оверену фотоко-
пију рачуна са спецификацијом опреме, отпремницу, фискал-
ни рачун, потврду банке о извршеном плаћању добављачу 
опреме, фотокопију гарантног листа и извршене контроле од 
стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство као и докумет под називом „окончана 
ситуација“ оверен од лиценцираног надзорног органа;

- Исплата бесповратних средстава ће се вршити у складу са 

приливом средстава у буџет АП Војводине, по извршеној контро-
ли;

10.  НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА И РОКОВИ

Пријаве са траженом документацијом доставити ПОШТОМ 
НА АДРЕСУ:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
са назнаком „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШНИХ КАПАЦИТЕТА 
ЗА ЧУВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА – СИЛОСА 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ“ или лич-
но на писарници покрајинских органа Управе у згради Покрајин-
ске владе АП Војводине, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

11.  КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

- Додатне информације на телефон 021/487-44-13 од 10 до 14 
часова.

12. ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋНОСТИ ПРЕУЗИМАЊА ДО-
КУМЕНТАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКОЈ  ФОРМИ

Текст конкурса, образац  пријаве и Правилник за доделу сред-
става за суфинансирање изградње складишних капацитета за 
чување пољопривредних производа – силоса на територији АП 
Војводине у 2015. години се може преузети са (www.psp.vojvodina.
gov.rs

195.

 На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2015. годину (‘’Службени лист АПВ’’ брoj 53/14 
и 54/14-испр.), и Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2015. 
години („Службени лист АПВ“ бр. 54/14), Покрајински секрета-
ријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује

КОНКУРС 
 ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

 НАБАВКЕ  КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ 
ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ

 НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015.ГОДИНИ 

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА  

 Циљ конкурса је интензивније коришћење постојећих земљиш-
них ресурса у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години.
 Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфи-
нансирање конструкције за објекте заштићеног простора, више-
годишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштиће-
ног простора; фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, 
мрежа за сенчење објекта, система за наводњавање кап по кап; 
инструмената за мерење нивоа CO2, температуре супстрата и 
ваздуха, као и влаге и система за загревање.

2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 Укупан износ бесповратних средстава који се додељује  по 
овом Конкурсу износи 60.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу 
додељују се у висини до 50% од укупне вредности   инвестиције 
без ПДВ-а.     
 Максимални износ бесповратних средстава за набавку опреме 
за биљну производњу у заштићеном простору, за тачке 1-6 збирно 
је 550,00 динара/м2, и не може бити већи од 1.000.000,00 динара 
по пријави.
 Максимални износ бесповратних средстава за системе за за-
гревање тачка 7 је 1000,00 динара/кw и не може бити већи од 
500.000,00 динара по пријави.
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 Укупан износ подстицаја по једној пријави  може бити макси-
мално  1.500.000,00 динара.
 Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу на-
мењена су за:

1. конструкцију за објекте заштићеног простора (алуми-
нијумска, 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;
7. систем за загревање.

3. КОРИСНИЦИ  СРЕДСТАВА

Право на коришћење бесповратних средстава имају:
- Физичкo лицe – носилац регистрованог пољопривредног газ-

динства са територије АП Војводине,
Место реализације инвестиције је територија АП Војводине.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1.  Да је регистровано пољопривредно газдинство уписано у 
Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у актив-
ном статусу;

2. Да је подносилац пријаве регулисао обавезе по Решењи-
ма о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 
31.12.2014. године;

3. Да је подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по Уго-
ворима о закупу државног пољопривредног земљишта;

4. Да подносилац пријаве нема неиспуњених уговорних оба-
веза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство по основу раније потписаних 
уговора; 

 
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

• Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 
30.09.2015.године.

 
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

1. Читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом 
подносиоца пријаве;

2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта 
за носиоца РПГ подносиоца пријаве;

3. Оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава 
за 2015. годину, који издаје Управа за трезор (прва стра-
на извода РПГ са основним подацима,уколико је дошло до 
промене жиро-рачуна, промена мора бити пријављена Уп-
рави за трезор и друга страна извода cа подацима о повр-
шинама и производњи );

4. Извод из катастра непокретности са подацима о влас-
ништву за све катастарске парцеле које су предмет прија-
ве (не старији од 30 дана), а ако је земљиште на које се по-
ставља заштићени простор узето у закуп, оверен уговор о 
закупу земљишта на најмање 5 година;

5. Оригинал рачун или оверена фотокопија са специфика-
цијом опреме, не старији од 01.01.2015. године, и потвр-
да банке о извршеном плаћању (извод банке) или ориги-
нал готовински рачун и оверена фотокопија фискалног ра-
чуна, отпремница. Спецификација опреме треба да садр-
жи основне карактеристике опреме (подаци исказани у об-
расцу пријаве морају бити исти као у рачуну). Такође, може 
се поднети предрачун са спецификацијом опреме са роком 
важења од 60 дана, (коначан рачун мора бити идентичан 
предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опре-
ме);

6. Доказ о регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање 
(потврда надлежног органа или фотокопија решења и доказ 
о уплати) закључно са 31.12.2014. године;

7. Доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног 
пољопривредног земљишта (потврда надлежног органа 
или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде 
и заштите животне средине и доказ о уплати);

8. Изјава сувласника земљишта у заједничком газдинству,  да 
се предметна инвестиција може поставити на заједничком 
земљишту оверена од стране надлежног органа;

9. Изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не 
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ     
  

• Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство Решењем образује Комисију за разматрање пријава 
на конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке 
конструкција и опреме за биљну производњу у заштиће-
ном простору на територији АП Војводине у 2015. години;

• Комисија има обавезу да најмање једном месечно разматра 
пријаве и о томе сачини записник на основу критеријума 
утврђених Правилником за доделу средстава за суфинан-
сирање набавке конструкција и опреме за биљну произ-
водњу у заштићеном простору на територији АП Војводи-
не у 2015. години;

• Одлуке о додели средстава доноси покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу за-
писника комисије;

• Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве 
затражи додатну документацију и да овлашћено лице Се-
кретаријата изврши контролу реализације предмета угово-
ра, а посебно у случају рачуна и предрачуна који су издати 
од стране добављача опреме који нису у систему ПДВ-а и 
рачуна који су значајно изнад тржишне вредности;

• Плаћања путем компензације и цесије неће бити призната, 
као и промет између повезаних лица;

• Критеријуми, систем бодовања и друга питања од значаја за 
реализацију Конкурса регулисана су Правилником за доде-
лу средстава за суфинансирање набавке конструкција и оп-
реме за биљну производњу у заштићеном простору на те-
риторији АП Војводине у 2015. години;

• Неблаговременe пријаве неће се узети у разматрање;
• Конкурсна документација се не враћа;

8. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

• Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења од-
луке о додели средстава.

 
9. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

• Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу до-
дељују се бесповратно;

• Бесповратна средства ће се додељивати по пристиглим 
пријавама све до утрошка средстава опредељених Конкур-
сом;

• Корисник средстава – физичко лице је у обавези да прили-
ком потписивања Уговора са Покрајинским секретаријатом 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство о коришћењу 
средстава достави меницу са меничном изјавом, као сред-
ство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од 5 
година, осим за потрошна средства;

• Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна је 60 
дана од дана потписа уговора а најкасније до 01.11.2015. 
године;

• Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвес-
тиције, односно након што корисник бесповратних сред-
става достави Секретаријату: оригинал рачун или оверену 
фотокопију рачуна са спецификацијом опреме, отпремни-
цу, фискални рачун, потврду банке о извршеном плаћању 
добављачу опреме, фотокопију гарантног листа и извр-
шене контроле од стране Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство;

• Исплата бесповратних средстава ће се вршити у складу са 
приливом средстава у буџет АП Војводине а по изврше-
ној контроли;
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10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ И РОКОВИ

• Пријаве са потребном документацијом доставити поштом 
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад, са назнаком „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОН-
СТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ 
У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП 
ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ“ или лично на писарни-
ци покрајинских органа Управе у згради Покрајинске вла-
де АПВ, сваког радног дана до 14 часова.

  
11. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

• Додатне информације можете добити путем телефона 
021/487-44-24 од 10 до 14 часова.

12. ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋНОСТИ ПРЕУЗИМАЊА ДО-
КУМЕНТАЦИЈЕ У  ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

• Текст конкурса, образац  пријаве и Правилник за доделу 
средстава за суфинансирање набавке конструкција и опре-
ме за биљну производњу у заштићеном простору на тери-
торији АП Војводине у 2015. години се може преузети са 
(www.psp.vojvodina.gov.rs )

196.

 На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“ бр. 53/14 и 
54/14-испр.), и Програма мера подршке за спровођење пољоприв-
редне политике за развој села на територији АП Војводине у 2015. 
години („Службени лист АПВ“ бр. 54/14), Покрајински секрета-
ријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује

КОНКУРС
 ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ
ЗА МАЛЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ

 НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
 У 2015. ГОДИНИ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ конкурса је проширење привредних активности на селу. 

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфи-
нансирање набавкe нове опреме за прераду воћа и поврћа, грожђа, 
уљаних култура, лековитог, зачинског, ароматичног биља, пче-
лињих производа и набавку кошница и пчелињих друштава.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Кон-
курсу износи дo 70.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Кон-
курсу утврђују се у износу до 50% од укупне вредности инвес-
тиције.

Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава износи:
• за набавку опреме за хладњаче и прераду воћа и поврћа до 

4.500.000,00 динара,
• за набавку опреме за прераду грожђа до 1.500.000,00 дина-

ра,
• за набавку опреме за прераду уљаних култура до 

1.000.000,00 динара,
• за набавку механизације за жетву и опреме за прераду ле-

ковитог, зачинског и ароматичног биља до 1.000.000,00 ди-
нара,

• за набавку опреме за прераду пчелињих производа, пче-
лињих друштава и кошница до 1.000.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној прија-
ви износи 50.000,00 динара, односно у разматрање ће бити узе-
те пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 
100.000,00 динара

Бесповратна средства ће се користити за суфинансирање:

I. Набавке опреме за прераду воћа и поврћа:
1. набавка опреме за хладњачe (изолациони зидни и кровни 

панели, хидрауличне рампе са вратима на пријему робе, 
расхладни системи за коморе, опрема за пријем и сорти-
рање робе, опрема за подешавање и одржавање контро-
лисане атмосфере, електроопрема и инсталације, расве-
та, контролни системи у хладњачи, опрема за паковање 
и друга ненаведена припадајућа опрема);

2. набавка опреме за топлу и хладну прераду воћа и поврћа: 
машине за прање, транспортери и елеватори, машине за 
резање, бланшери, калибратори, пумпе, столови, вибра-
циони сепаратори, пасирке, судови, тунели за брзо зам-
рзавање, опрема за сортирање, опрема за паковање про-
извода, сушаре за воће и поврће капацитета до 1.000 kg 
са погоном на електричну енергију, течни, природни гас 
или обновљиве изворе енергије и друга ненаведена при-
падајућа опрема.

II. Набавке опреме за прераду грожђа:
1. набавка опреме за производњу, прераду и чување вина: 

одстрањивач петељки, пунилица, чепилица, етикетирка, 
кућиште плавног филтера, кућиште микрофилтера, пум-
па за прање танкова, пресе, пумпе, перачице, пасирке, 
машине за вађење коштица, тракасте пресе, винифика-
тори, танкови за ферментацију, посуде за вино, бурад за 
чување и ферментацију вина и друга ненаведена припа-
дајућа опрема.

III. Набавке опреме за прераду уљаних култура:
1. набавку машина и опреме за модернизацију прерађивач-

ких постројења и развој нових производних линија за 
проширење асортимана производа од уљаних култура: 
пресе за хладно цеђење уља, филтери, линије за пуњење 
и друга ненаведена припадајућа опрема. 

IV.  Набавке опреме за прераду лековитог, зачинског и арома-
тичног биља:

1. набавку нове механизације за жетву лековитог, зачинског 
и ароматичног биља – берача и косилица;

2. набавку нове опреме за чување, прераду и паковање ле-
ковитог, зачинског и ароматичног биља: мини сушаре ка-
пацитета до 1.000 kg са погоном на електричну енергију, 
течни, природни гас или обновљиве изворе енергије, 
ваздушни и вибрациони сепаратори, машине за одвајање 
стабљике од цвета, машине за одвајање листа од стабљи-
ке, машина за уситњавање биља, транспортери, линије за 
паковање и друга ненаведена припадајућа опрема.

V.  Набавке опреме за прераду пчелињих производа:
1. набавку специјализоване опреме за прераду пчелињих 

производа: електрична центрифуга, мануелна центри-
фуга, стресач пчела, електрични отклапач саћа, када за 
отклапање саћа, сто за отклапање саћа, сталак за откла-
пање саћа, електрична пумпа за претакање меда, пнеу-
матска пунилица за мед, ручна дозерица за мед, меша-
лица за кристализирани мед, аутоматски сто за паковање 
меда, сакупљач полена (уграђен у подњачу), канта за мед 
(инокса и пластичне масе-ПП или ПЕТ), цистерна за чу-
вање меда, топионик воска са пресом, топионик воска за 
целе рамове, електрични декристализатор меда, дупли-
катор-хомогенизатор са мешалицом и редуктором, мати-
чне решетке, пчеларска вага (150кг), линија за пуњење и 
паковање меда, линија за производњу пчелиње хране/по-
гача, млин чекићар за млевење шећера, пчеларска СМС 
вага, моторни издувач за пчеле, сушара за пол и друга не-
наведена припадајућа опрема;

2. набавка пчелињих друштава,
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3. набавке кошница.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву и само за 
једну тачку Конкурса.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и 
купљена опрема пре 01.01.2015. године.

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право на коришћење бесповратних средстава имају:
• Физичка лица – носилац и чланови регистрованих 

пољопривредних газдинстава са територије АП Војводине,
• Земљорадничке задруге, регистрована пољопривредна газ-

динства са територије АП Војводине,
• Предузетници – физичка лица уписана у Агенцији за прив-

редне регистре и регистровано пољопривредно газдинство 
са територије АП Војводине.

Место реализације одобрене инвестиције је на подручју АП 
Војводине.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Општи услови:

1. За физичко лице: да је регистровано пољопривредно газ-
динство уписано у Регистар пољопривредних гадинства и 
налази се у активном статусу;

2. За земљорадничку задругу: да је регистровано пољоприв-
редно газдинство уписано у Регистар пољопривредних га-
динства и налази се у активном статусу, да је регистрована 
код Агенције за привредне регистре и бави се делатношћу 
за коју конкурише и има најмање десет задругара - чланова 
земљорадничке задруге који су уписани у Регистар у скла-
ду са Правилником и налазе се у активном статусу;

3. За предузетника: да је регистровано пољопривредно газ-
динство уписано у Регистар пољопривредних гадинства и 
налази се у активном статусу, да је регистрован код Аген-
ције за привредне регистре, бави се делатношћу за коју кон-
курише и налази се у активном статусу;

4. За предузетника: да није покренут поступак  ликвидације и 
да није био више од 30 дана у блокади у периоду од годину 
дана пре подношења пријаве на конкурс;

5. За набавку опреме за хладњачe да има доказ о власништву 
објекта, односно уколико није власник објеката, мора има-
ти уговор о закупу истог који обухвата период од минимал-
но 10 година од момента подношења захтева за коришћење 
бесповратних средстава;

6. Да је подносилац пријаве регулисао обавезе по решењи-
ма о накнадама за одводњавање/наводњавање, закључно са 
31.12.2014.године;

7. Да је подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по уго-
ворима о закупу државног пољопривредног земљишта;

8. Да подносилац пријаве нема неиспуњених уговорних оба-
веза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду 
водопривреду и шумарство по основу раније потписаних 
уговора.

Посебни услови:

Физичко лице – носилац или члан пољопривредног газдин-
ства, остварује право на коришћење бесповратних средстава за 
набавку нове опреме за прераду воћа и поврћа, грожђа, уљаних 
култура, лековитог, зачинског, ароматичног биља и пчелињих 
производа ако пољопривредно газдинство: 

1. има засновану производњу на минимум 0,5ha воћа, поврћа, 
винове лозе или уљарица, односно 0,2ha у заштићеном 
простору на сопственом пољопривредном газдинству, 
у случају инвестиције која се односи на прераду воћа, 
поврћа, грожђа или уљаних култура; 

2. има минимум 0,2ha засада лековитог, зачинског и арома-
тичног биља, у случају инвестиције која се односи на пре-
раду овог биља;

3. има минимум 10 кошница, у случају инвестиције која се од-
носи на прераду пчелињих производа.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

• Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 
30.09.2015.године.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За физичка лица и правна лица:

1. Читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом, а 
за правна лица и печатом подносиоца,

2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична кар-
та за носиоца или члана РПГ, односно овлашћеног лица у 
правном лицу,

3. Оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинста-
ва за 2015. годину, које издаје Управа за трезор (прва страна 
извода РПГ са основним подацима и друга страна извода са 
подацима о површинама, производњи и животињама),

4. За набавку опреме за хладњачe Извод из катастра непокрет-
ности са подацима о власништву (не старији од 30 дана), 
који гласи на физичко лице – носиоца или члана пољоприв-
редног газдинства (подносилац пријаве), као доказ о влас-
ништву над објектом где се спроводи инвестиција. Уколи-
ко се објекат налази у закупу, поред Извода из катастра не-
покретности, треба доставити оверену фотокопију уговора 
о закупу објекта на најмање 10 година, 

5. Оверена фотокопија рачуна са спецификацијом опреме, не 
старија од 01.01.2015.године, и потврда банке о извршеном 
плаћању, или оригинал готовински рачун и оверена фото-
копија фискалног рачуна, отпремница. Спецификација оп-
реме треба да садржи основне карактеристике опреме (по-
даци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у 
рачуну), или предрачун са спецификацијом опреме, са ро-
ком важења од 90 дана (коначан рачун мора бити иденти-
чан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу оп-
реме),

6. Доказ o регулисаним накнадама за одводњавање/наводња-
вање (потврда надлежног органа, или фотокопија решења и 
доказ о уплати), закључно са 31.12.2014.године,

7. Изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не 
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену.

Додатна обавезна документација за правна лица:

1. За земљорадничке задруге извод из Регистра пољопривред-
них газдинстава које издаје Управа за трезор (прва страна 
извода РПГ са основним подацима и друга страна извода са 
подацима о површинама и производњом) за најмање 10 за-
другара који су уписани у Регистар у складу са Правилни-
ком и налазе се у активном статусу,

2. Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
3. Фотокопија ПИБ обрасца, 
4. Потврда пословне банке о броју дана у блокади у периоду 

од годину дана пре подношења пријаве на конкурс,
5. Потврда Агенције за привредне регистре да над правним 

лицем није покренут поступак ликвидације.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

• Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство Решењем образује Комисију за разматрање 
пријава на конкурс за доделу средстава за суфинансирање 
набавке опреме за мале прерађивачке капацитете на тери-
торији АП Војводине у 2015. години;

• Комисија има обавезу да најмање једном месечно разматра 
пријаве и о томе сачини записник на основу критеријума 
утврђених Правилником за доделу средстава за суфинан-
сирање набавке опреме за мале прерађивачке капацитете 
на територији  АП Војводине у 2015. години;

• Одлуке о додели средстава доноси покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу за-
писника комисије;
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• За набавку опреме за хладњачe пре потписивања уговора на 
терен излази лице овлашћено од стране Секретаријата, како 
би се извршила претходна контрола инвестиције;

• Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве 
затражи додатну документацију и да овлашћено лице Се-
кретаријата изврши контролу реализације предмета угово-
ра, а посебно у случају рачуна и предрачуна који су издати 
од стране добављача опреме који нису у систему ПДВ-а и 
рачуна који су значајно изнад тржишне вредности;

• Плаћања путем компензације и цесије неће бити призната, 
као и промет између повезаних лица;

• Критеријуми, систем бодовања и друга питања од значаја 
за реализацију Конкурса регулисана су Правилником за до-
делу средстава за суфинансирање набавке нове опреме за 
мале прерађивачке капацитете на територији АП Војводи-
не у 2015.години;

• Неблаговременe пријаве неће се узимати у разматрање;
• Конкурсна документација се не враћа.

8. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

• Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења од-
луке о додели средстава.

9. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
 

• Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу до-
дељују се бесповратно;

• Бесповратна средства ће се додељивати по пристиглим 
пријавама до утрошка средстава опредељених конкурсом.

• Подносилац пријаве – физичко лице је у обавези да прили-
ком потписивања Уговора са Покрајинским секретаријатом 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство о коришћењу 
средстава достави меницу са меничном изјавом, а правно 
лице -  регистровану меницу са меничном изјавом као сред-
ство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од 5 
година, односно да ће опрема бити коришћена у складу са 
законским позитивним прописима који регулишу промет 
хране и пића;

• Рок за реализацију инвестиције у случају пријаве на кон-
курс са предрачуном је 90 дана од дана потписа уговора а 
најкасније до 01.11.2015. године;

• Бесповратна средства исплаћују се након реализације ин-
вестиције, односно након што корисник бесповратних 
средстава достави Секретаријату: фотокопију рачуна са 
спецификацијом опреме, отпремницу, фискални рачун, по-
тврду банке о извршеном плаћању добављачу опреме, фо-
токопију гарантног листа и извршене контроле од стране 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство;

• Исплата бесповратних средстава вршиће се у складу са 
приливом средстава у буџет АП Војводине а по извршеној 
контроли.

10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

• Пријаве са потребном документацијом доставити поштом 
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад, са назнакoм „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕ-
МЕ ЗА МАЛЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ НА ТЕ-
РИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ“, или лич-
но на писарници покрајинских органа управе у згради По-
крајинске владе АПВ, сваког радног дана од 9 до 14 часова. 

11. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

• Додатне информације можете добити путем телефона 
021/487-4419 од 10 до 14 часова. 

12. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

• Текст конкурса, образац пријаве и Правилник за доделу 
средстава за суфинансирање набавке опреме за мале пре-
рађивачке капацитете на територији АП Војводине у 2015. 
години можете преузети са www.psp.vojvodina.gov.rs.

197.

 На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2015. годину (‘’Службени лист АПВ’’ брoj 53/2014 
и 54/2014-испр.) и Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине 
Војводине у 2015.години, (‘’Службени лист АПВ’’ број 54/2014),
 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство расписује

КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015.ГОДИНИ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ конкурса је повећање обрадивих површина под системи-
ма за наводњавање у Аутономној покрајини Војводини у 2015. 
години.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфи-
нансирање: изградње експлоатационих бунара, набавку опреме за 
бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, система 
за фертиригацију, линија за наводњавање и изградњу цевовода.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Кон-
курсу износи до 270.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Кон-
курсу утврђују се у износу до 50% од укупне вредности инвести-
ције, односно вредности опреме.

Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може прећи 8.000.000,00 динара. 

Минималан износ бесповратних средстава по једној прија-
ви износи 25.000,00 динара, односно у разматрање ће бити узе-
те пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 
50.000,00 динара. 

Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу на-
мењена су за:

А. Изградњу експлоатационих бунара:
- бунар са конструкцијом профил 90mm филтера профил 

135mm дужине >9m, максималан износ подршке до 25.000 
динара,

- бунар са конструкцијом профил 90mm филтера профил 
135mm дужине >12m, максималан износ подршке до 30.000 
динара,

- бунар са конструкцијом  профил 110mm филтера про-
фил 160mm  дужине >12m, максималан износ подршке до 
40.000 динара,

 - бунар са конструкцијом профил 160mm филтера профил 
160mm дужине >15m, максималан износ подршке до 80.000 
динара,

- бунар са конструкциојом профил 225mm филтера про-
фил 225mm дужине >12m, максималан износ подршке до 
110.000 динара,

- бунар са конструкцијом профил 225mm филтера про-
фил 225mm дужине >15m, максималан износ подршке до 
120.000 динара,

- бунар са конструкцијом профил 311-445mm, дужине >50m, 
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максималан износ подршке до 550.000,00 динара,
- бунар са конструкцијом профил 311-445mm, дужина 

>100m, максималан износ подршке до 800.000,00 динара,
- бунар са конструкцијом профил 620mm, дужине >100m, 

максималан износ подршке до 1.000.000,00 динара,
- бунар са конструкцијом профил 311mm, дужине >150m, 

максималан износ подршке до 2.100.000,00 динара,
- бунар са конструкцијом профил 444mm, дужине >150m, 

максималан износ подршке до 2.250.000,00 динара, 
- бунар са конструкцијом профил 820mm, дужине >150m, 

максималан износ подршке до 3.000.000,00 динара,
- бунар конструкције профил 150-311mm, дужине >200m, 

максималан износ подршке до 2.500.000,00 динара,
- бунар конструкције профил 444mm, дужине >200m, макси-

малан износ подршке до 2.700,000,00 динара,
- бунар конструкције профил 820mm, дужина >200m, макси-

малан износ подршке до 3.500.000,00 динара.
 
Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи 

од 50% од укупне вредности изградње експлоатационог бунара.

Б. Набавку опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, агрегата за 
покретање пумпи, цевних линија за орошавање, цевних линија 
са распрскивачима, система за наводњавање „кап по кап“, сис-
тема за фертиригацију и кишних крила.

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 
50% од укупне вредности опреме. Средства по 1 ha површи-
не износе највише до 200.000,00 динара по кориснику за на-
ведену опрему, а максимално до 10 ha, односно 2.000.000,00 
динара.

В. Набавку машина за заливање у типу „Тифона“, под условом да 
се наводњава минимално 5 ha површине по једној машини. Ко-
рисник може да оствари право на бесповратна средства за нај-
више 3 машинe у типу „Тифона“.

Максималан износ бесповратних средстава за један тифон не 
може бити већи од 50% од укупне вредности опреме, односно 
највише до 700.000,00 динара по машини. 

Г. Набавку линија за заливање – машине у типу „Ренџер“, „Цен-
тар пивот“, “Линеар“ и подземни и надземни „кап по кап“ ла-
терали, под условом да се наводњава најмање 50 ha површине. 

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи 
од 30% вредности инвестиције, односно највише до 7.000.000,00 
динара;

Д. Изградњу цевовода.
Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи 

од 30% вредности инвестиције, односно највише до 800,00 динара 
по дужном метру, а максимално за 2.000m, одосно 1.600.000,00 
динара.

Корисник средстава може поднети само једну пријаву по кон-
курсу, али за више намена у оквиру једне тачке, као и по више 
тачака. 

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и 
купљена опрема пре 1.01.2015. године.

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право на коришћење бесповратних средстава имају:
- Физичка лица – носилац регистрованог пољопривредног 

газдинства са територије АП Војводине,
- Правна лица - регистрована пољопривредна газдинства са 

територије АП Војводине.
Место реализације инвестиције је територија АП Војводине.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. За физичко лице: да је регистровано пољопривредно газ-
динство уписано у Регистар пољопривредних газдинства и 
налази се у активном статусу;

2. За земљорадничку задругу: да је регистровано пољоприв-
редно газдинство уписано у Регистар пољопривредних га-
здинства и да се налази у активном статусу, да је регистро-

вана код Агенције за привредне регистре и бави се делат-
ношћу за коју конкурише и има најмање десет задругара - 
чланова земљорадничке задруге који су уписани у Регистар 
у складу са Правилником и налазе се у активном статусу;

3. За правна лица: да је регистровано пољопривредно газдин-
ство уписано у Регистар пољопривредних гадинства и на-
лази се у активном статусу, да је регистровано код Агенције 
за привредне регистре, бави се делатношћу за коју конкури-
ше и налази се у активном статусу;

4. За правна лица: да није покренут поступак стечаја и ликви-
дације, односно, да није било више од 30 дана у блокади у 
периоду од годину дана пре подношења пријаве на конкурс;

5. Да је подносилац пријаве регулисао обавезе по решењи-
ма о накнадама за одводњавање/наводњавање, закључно са 
31.12.2014.године;

6. Да је подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по уго-
ворима о закупу државног пољопривредног земљишта;

7. Да подносилац пријаве нема неиспуњених уговорних оба-
веза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду 
водопривреду и шумарство по основу раније потписаних 
уговора.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 
30.09.2015.године.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За физичка и правна лица:

1. Читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом, а 
за правна лица и печатом подносиоца, 

2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта 
за носиоца РПГ или овлашћеног лица у правном лицу,

3. Оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинста-
ва за 2015. годину, које издаје Управа за трезор (прва стра-
на извода РПГ са основним подацима и друга страна изво-
да са подацима о површинама и производњи), 

4. Извод из катастра непокретности са подацима о влас-
ништву за све катастарске парцеле које су предмет пријаве 
(не старији од 30 дана),

5. Оверена фотокопија уговора о закупу пољопривредног 
земљишта на коме се поставља опрема која је предмет овог 
конкурса, с тим да је до истека уговора о закупу преостало 
најмање 5 година,

6. Оверена фотокопија рачуна са спецификацијом опреме, не 
старија од 01.01.2015.године, и потврда банке о извршеном 
плаћању, или оригинал готовински рачун и оверена фото-
копија фискалног рачуна, отпремница. Спецификација оп-
реме треба да садржи основне карактеристике опреме (по-
даци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у ра-
чуну). Изузетно, за инвестиције преко 400.000,00 динара, 
може се поднети предрачун са спецификацијом опреме, са 
роком важења од 90 дана (коначан рачун мора бити иденти-
чан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу оп-
реме, односно извођачу радова),

7. За тачку А предрачун са спецификацијом опреме и радова, 
са роком важења од 90 дана (коначан рачун мора бити иден-
тичан предрачуну по износу, спецификацији и извођачу ра-
дова). Уколико је експлоатациони бунар дубине преко 50m 
поднети Уговор о извођењу детаљних хидрогеолошких ис-
траживања за потребе водоснабдевања заливног система са 
предузећем, које је регистровано код Агенције за привред-
не регистрe (које испуњава услове из члана 22. Закона о ру-
дарству и геолошким истраживањима „Сл.гласник РС“, бр. 
88/11), 

8. Фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима,

9. Царинска декларација за опрему из увоза, 
10. Доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање 

(потврда надлежног органа, или фотокопија решења и до-
каз о уплати) закључно са 31.12.2014.године, 

11. Доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног 
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пољопривредног земљишта (потврда надлежног органа, 
или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде 
и заштите животне средине и доказ о уплати),

12. Изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не ко-
ристи бесповратна подстицајна средства за исту намену.

Додатна обавезна документација за правна лица:
1. Извод из Агенције за привредне регистре,
2. Фотокопија потврде о пореском идентификационом 

броју,
3. Отворен посебан наменски подрачун код Управе за тре-

зор, 
4. Потврду Пореске управе да је подносилац захтева ре-

гулисао пореске и друге јавне дажбине за 2014. годину,
5. Биланс стања и успеха за 2014.годину,
6. Потврда пословне банке о броју дана у блокади у перио-

ду од годину дана пре подношења пријаве на конкурс,
7. Потврда Агенције за привредне регистре да над правним 

лицем није покренут поступак стечаја или ликвидације,
8. За тачку А предрачун са спецификацијом опреме и ра-

дова, са роком важења од 90 дана (коначан рачун мора 
бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и 
извођачу радова) и Уговор о извођењу детаљних хидро-
геолошких истраживања за потребе водоснабдевања за-
ливног система са предузећем, које је регистровано код 
Агенције за привредне регистрe (које испуњава услове 
из члана 22. Закона о рударству и геолошким истражи-
вањима „Сл.гласник РС“, бр. 88/11),

9. За земљорадничке задруге Извод из Регистра пољоприв-
редних газдинстава које издаје Управа за трезор (прва 
страна извода РПГ са основним подацима и друга стра-
на извода са подацима о површинама и производњом) за 
најмање 10 задругара који су уписани у Регистар у скла-
ду са Правилником и налазе се у активном статусу.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

• Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство Решењем образује Комисију за разматрање 
пријава на Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање 
набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатацио-
них бунара на територији АП Војводине у 2015.години;

• Комисија има обавезу да најмање једном месечно разматра 
пријаве и о томе сачини записник на основу критеријума 
утврђених Правилником за доделу средстава за суфинанси-
рање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоа-
тационих бунара на територији АП Војводине у 2015.годи-
ни;

• Одлуке о додели средстава доноси покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу за-
писника Комисије;

• За инвестиције под тачком А и Г пре потписивања уговора 
на терен излази лице овлашћено од стране Секретаријата, 
како би се извршила претходна контрола инвестиције;

• Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве 
затражи додатну документацију и да овлашћено лице Се-
кретаријата изврши контролу реализације предмета угово-
ра, а посебно у случају рачуна и предрачуна који су издати 
од стране добављача опреме који нису у систему ПДВ-а и 
рачуна који су значајно изнад тржишне вредности;

• Плаћања путем компензације и цесије неће бити призната, 
као и промет између повезаних лица;

• Критеријуми, систем бодовања и друга питања од значаја 
за реализацију Конкурса регулисана су Правилником за до-
делу средстава за суфинансирање опреме за наводњавање 
и изградњу експлоатационих бунара на територији АП 
Војводине у 2015.години;

• Неблаговременe пријаве неће се узети у разматрање;
• Конкурсна документација се не враћа.

8. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

• Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења од-
луке о додели средстава.

9. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

• Средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу до-
дељују се бесповратно;

• Бесповратна средства ће се додељивати по пристиглим 
пријавама све до утрошка средстава опредељених Конкур-
сом.

• Корисник средстава – физичко лице је у обавези да прили-
ком потписивања Уговора са Покрајинским секретаријатом 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство о коришћењу 
средстава достави меницу са меничном изјавом, а правно 
лице регистровану меницу са меничном изјавом, као сред-
ство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од 5 
година, осим за потрошна средства;

• Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна је 90 
дана од дана потписа уговора, а најкасније до 01.11.2015.го-
дине;

• Бесповратна средства исплаћују се након реализације ин-
вестиције, односно након што корисник бесповратних 
средстава достави Секретаријату: фотокопију рачуна са 
спецификацијом опреме, отпремницу, фискални рачун, по-
тврду банке о извршеном плаћању добављачу опреме, фо-
токопију гарантног листа и извршене контроле од стране 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство, а за тачку А Извештај надзорног органа о 
изради истражно-експлоатационог бунара;

• Исплата бесповратних средстава ће се вршити у складу са 
приливом средстава у буџет АП Војводине, а по извршеној 
контроли.

10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

• Пријаве са потребном документацијом доставити по-
штом на адресу: Покрајински секретаријат за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупи-
на 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм „КОНКУРС ЗА ДОДЕ-
ЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОП-
РЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ЕКСПЛОАТА-
ЦИОНИХ БУНАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 
У 2015. ГОДИНИ“, или лично на писарници покрајинских 
органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног 
дана од 9 до 14 часова. 

11. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

• Додатне информације путем телефона 021/487-4379 од 10 
до 14 часова. 

12. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

• Текст конкурса, образац пријаве и Правилник за доделу 
средстава за суфинансирање набавке опреме за наводња-
вање и изградњу експлоатационих бунара на територији 
АП Војводине у 2015. години се може преузети са www.
psp.vojvodina.gov.rs.

198.

 На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2015. годину (‘’Службени лист АПВ’’ брoj 53/2014 
и 54/2014-испр.) и Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине 
Војводине у 2015.години, (‘’Службени лист АПВ’’ број 54/2014), 
 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство расписује

К О Н К У Р С
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ

 КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ 
ОДВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У 2015. ГОДИНИ
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За реализацију радова на уређењу отворене каналске мреже 
којом управља ЈВП „Воде Војводине“ и која је у функцији од-
водњавања пољопривредног земљишта, расписује се конкурс за 
средства у износу до 590.000.000,00 динара. 

Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови/

општине) са територије АП Војводине, којe приступају радовима 
на уређењу отворене каналске мреже у функцији одводњавања 
пољопривредног земљишта. 

Средства за суфинансирање у висини до 60% од укупне вред-
ности радова обезбеђује Покрајински секретаријат за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат).  
Преостала средства обезбеђују локалне самоуправе.

Потребна документација:
1. Пријава на конкурс;
2. Фотокопија ПИБ oбразца; 
3. Фотокопија картона депонованих потписа;
4. Акт потписан од стране градоначелника односно председ-

ника општине о приступању уређењу каналске мреже у 
функцији одводњавања пољопривредног земљишта, донет 
у току 2015.године., у коме је износ сопствених средстава 
која ће локална самоуправа обезбедити за реализацију ра-
дова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања 
пољопривредног земљишта.

5. Елаборат за учешће на конкурсу за уређење каналске мре-
же у функцији одводњавања пољопривредног земљишта 
са свим потребним елементима (укупна дужина  каналске 
мреже којом управља ЈВП „Воде Војводине“ на територији 
локалне самоуправе, ситуациони план са каналима који се 
уређују, табеларни преглед катастарских општина за које се 
планирају радови са дужинама канала који се уређују по ка-
тастарским општинама и вредностима радова по катастар-
ским општинама,  предмер и предрачун радова са урачуна-
тим ПДВ-ом и др.), израђен од ЈВП Воде Војводине,  на ос-
нову усвојеног Предлога радова за суфинансирање који је 
достављен од стране града, односно општине.

Додела подстицајних средстава 

- Испуњеност услова на основу којих се опредељују средста-
ва утврђује комисија коју образује Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство.

- Одлука се доноси на основу критеријума утврђених Пра-
вилником за опредељивање подстицајних средстава путем 
конкурса за реализацију радова на уређењу отворене ка-
налске мреже у функцији одводњавања пољопривредног 
земљишта у АП Војводини у 2015. години.

- У случају да вредност радова по свим исправним пријава-
ма на конкурс  буде таква да захтева да учешће Покрајин-
ског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство буде веће од 590.000.000,00 динара, вршиће се ре-
дукција поднетих захтева, при чему ће се већи обим радова 
уговарати са локалним самоуправама са већим процентуал-
ним учешћем сопствених средстава у реализацији радова.  

- Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве 
затражи додатну документацију.

- Конкурсна документација се не враћа.
- Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву.
- Неблаговременe пријаве се неће узети у разматрање.
- Коначну Одлуку о опредељивању средстава доноси По-

крајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство.

Уговор о реализацији радова на уређењу каналске мреже у 
функцији одводњавања пољопривредног земљишта закључују 
Секретаријат, локална самоуправа и ЈВП „Воде Војводине“.

Избор извођача радова, закључење уговора са извођачем радо-
ва, надзор над извршењем радова и плаћања према извођачима 
радова вршиће ЈВП „Воде Војводине“.

Начин подношења пријаве на конкурс:
  
Конкурс је отворен закључно са  25.05.2015.године.
Пријаве са потребном документацијом доставити ПОШТОМ 

НА АДРЕСУ:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
са назнаком „КОНКУРС ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У 2015.ГОДИ-

НИ“ 
или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 

Покрајинске владе АПВ, сваког радног дана од 9  до 14 часова.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Додатне информације путем телефона 021/487-44-05.
Текст конкурса и образац пријаве можете преузети са www.psp.

vojvodina.gov.rs 

199.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“ бр. 53/14 и 
54/14-исп.) и Годишњег програма коришћења средстава из буџет-
ског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годи-
ну („Службени лист АПВ“ бр. 54/14) 

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, расписује  

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА

СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
 ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
 И ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ КОНКУРСА

Предмет конкурса је суфинансирање изградњe и реконструк-
цијe водних објеката у јавној својини и одвођење отпадних – 
фекалних вода ради унапређења животних услова у градским, 
приградским и сеоским насељима на целокупној територији 
Аутономне Покрајине Војводине, a циљ је обезбеђење санитарно 
чисте  пијаће воде за потребе домаћинства и безбедно одвођење 
и пречишћавање употребљених фекалних вода из домаћинстава 
и делом од корисника из индустријских погона. Обезбеђивањем 
достојних услова живљења спречава се миграција становништва 
из приградских и руралних насеља. 

Радови у смислу овог конкурса, се односе на изградњу или 
реконструкцију објеката водоснабдевања, као што је бушење и 
опремање бунара, објеката и опреме за побољшање квалитета 
воде-фабрика воде, црпних станица, набавке и уградње електро-
машинске опреме, резервоара, главних магистралних доводника 
воде до насеља или индустријe, односно за одвођење отпадних 
– фекалних вода: колекторских водова (без кућних прикључака), 
црпних станица, набавку електромашинске опреме и уређаја за 
пречишћавање отпадних – фекалних вода. 

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Укупан износ средстава који се додељује по конкурсу је до 
343.000.000,00 динара, и то: 

● За водне објекте у јавној својини до 200.000.000,00 ди-
нара, 

● За објекте фекалне канализације до 143.000.000,00 дина-
ра. 

 
• Максимални износ одобрених средстава од стране Секрета-

ријата по пријави је  20.000.000,00 динара без ПДВ-а.

• Минималан износ учешћа сопственим средствима подносио-
ца пријаве је 20% од вредности пројекта без ПДВ-а.
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3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право учешћа на конкурсу имају градови и општине са тери-
торије Аутономне Покрајине Војводине, а за потребе својих мес-
них заједница, јавних предузећа, јавних комуналних предузећа 
и привредних друштава која врше поверене послове из области 
комуналне - водопривредне делатности, а чији су оснивачи гра-
дови и општине (У даљем тексту крајњи корисници средстава). 

Максималан број пријава који се може поднети по овом кон-
курсу од стране градова је 5 (пет), док је за општине 3 (три). 

4. УСЛОВИ ЗА  УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. Измирена обавеза за водне накнаде за коришћење водног 
добра и за испуштену воду од стране крајњих корисника сред-
става, а закључно са 31.12.2014. године, или потписан репрограм 
дуга. Уколико крајњи корисник средстава није обвезник накна-
де, доставити оверену изјаву да није задуживан по том основу. 

Образац изјаве се може преузети са веб странице: www.psp.
vojvodina.gov.rs и прилагодити називу крајњег корисника сред-
става.

2. Регулисана обавеза по уговорима из претходних конкурса 
– извршени радови и оправдана средства и достављен извештај 
или закључен анекс уговора о продужењу рока извршења радова. 

Секретаријат неће узимати у разматрање захтеве из општина 
и градова са којима је  у судском спору и који немају  регулисане 
обавезе по горе наведеним критеријумима. 

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Пријаве на конкурс подносе се закључно са 15. 04. 2015. го-
дине. 

6.  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. Пријава на конкурс, која се може преузети са веб страни-
це: www.psp.vojvodina.gov.rs, у којој ће јасно бити назна-
чен назив објекта за који се тражи учешће Секретаријата 
у суфинансирању, потписана од стране градоначелника 
или председника општине;

2. Одлука Општинског / Градског већа о реализацији ин-
вестиције у којој је опредељен износ сопственог учешћа. 
Форма одлуке може се преузети са веб странице: www.
psp.vojvodina.gov.rs;

3. Извод из општинског / градског буџета  којим се по-
тврђује износ сопственог учешћа – доставити најкасније 
30 дана од дана потписивања уговора. 

4. Важећа Грађевинска дозвола;
5. Извод из пројекта за извођење радова израђеног по ва-

жећем Закону о планирању и изградњи;
6. Извештај организације која је извршила техничку кон-

тролу пројекта;
7. Фотокопија потврде о пореском идентификационом 

броју;
8. Предмер и предрачун трошкова за извођење радова и/

или набавку и уградњу опреме.

• За објекте који се граде у складу са чланом 145. Закона о 
планирању и изградњи за тачке 4. и 5. приложити доку-
ментацију у складу са поменутим законом. 

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве затражи додатну документацију.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

1. Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју 
именује Покрајински секретар за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство.

2. Након прегледа приспелих пријава, комисија сачињава 
записник о свом раду у коме, између осталог,  предлаже  
листу корисника средстава, а на основу критеријума и 
бодова прописаних ‘’Правилником о додели средстава за 

суфинансирање изградњe и реконструкцијe водних обје-
ката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 
2015.годину’’. 

3. Критеријуми и систем бодовања и друга питања од зна-
чаја за реализацију конкурса регулисани су ‘’Правилником 
о додели средстава за суфинансирање изградњe и рекон-
струкцијe водних објеката у јавној својини и објеката фе-
калне канализације за 2015.годину’’.

4. Коначну одлуку о додели средстава доноси Покрајински се-
кретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство на ос-
нову записника комисије. 

5. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средста-
ва биће регулисана уговором.  

6. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

7. Конкурсна документација се не враћа.

8. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

 Уговори са корисницима средстава биће закључени најкасније 
15. дана од донете одлуке о додели средстава.

9. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

 1. Средства у вредности 30 % од додељеног износа биће прене-
та након потписивања уговора, а у складу са приливом средстава. 
Oстатак средстава биће исплаћиван по правдању уплаћеног аван-
са, а по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној 
ситуацији, у сразмери која је утврђена уговором. 
 2. Корисник средстава је дужан да реализује додељена сред-
ства у року од  12 месеци од датума потписивања уговора.
 3. Корисник средстава дужан је да избор извођача радова и на-
бавке опреме изврши у складу са прописима који регулишу јавне 
набавке и обезбеди од извршиоца радова покривеност датог аван-
са банкарском гаранцијом.
 4. У случају да се средства потроше ненаменски или се не ре-
ализују у предвиђеном року, корисник је дужан да иста врати са 
законском затезном каматом.
 5. Секретаријат задржава право да контролише утрошак 
средстава увидом у извршење радова и документацију путем 
овлашћених представника секретаријата и представника буџет-
ске инспекције.

10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА И РОКОВИ

Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом 
слати путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина број 16 или лично путем писарнице покрајин-
ских органа управе у згради Покрајинске владе. Писарница при-
ма поднеске радним даном од 9 до 14 часова. 

11. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације у вези са конкурсом могу се добити у Секрета-
ријату путем телефона 021/4881-635. Особа за контакт: Вељко 
Комад

12. ПОДАЦИ О ПРЕУЗИМАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕК-
ТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст конкурса и обрасце: Пријаве на конкурс, Одлуке и Изјаве 
могу се преузети са веб странице: www.psp.vojvodina.gov.rs

200.

 На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2015. годину (‘’Службени лист АПВ’’ брoj 53/14 
и 54/14-испр.), и Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2015. 
години („Службени лист АПВ“ бр. 54/14), Покрајински секрета-
ријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује



Страна 156 - Број 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 11. март 2015.

КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ  НАБАВКЕ  

КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ 
У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ  НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ 

ЈАМЕНА, ОПШТИНА ШИД У 2015.ГОДИНИ 

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА  

Циљ конкурса је интензивније коришћење постојећих земљиш-
них ресурса у МЗ Јамена – Општина Шид  у 2015 години и подршка 
произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у 
заштићеном простору на територији МЗ Јамена – Општина Шид 
која је била поплављена у 2014.години.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфи-
нансирање конструкције за објекте заштићеног простора, вишего-
дишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног 
простора; фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа 
за сенчење објекта, система за наводњавање кап по кап; инструме-
ната за мерење нивоа CO2, температуре супстрата и ваздуха, као и 
влаге и система за загревање.

2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује  по овом 
Конкурсу износи 5.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу 
додељују се у висини до 80% од укупне вредности   инвестиције 
без ПДВ-а.     

Максимални износ бесповратних средстава за набавку опреме 
за биљну производњу у заштићеном простору, за тачке 1-6 збирно 
је 900,00 динара/м2, и не може бити већи од 500.000,00 динара по 
пријави.

Максимални износ бесповратних средстава за системе за загре-
вање тачка 7 је 1000,00 динара/кw и не може бити већи од 100.000,00 
динара по пријави.

Укупан износ подстицаја по једној пријави  може бити максимал-
но  600.000,00 динара.

Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу на-
мењена су за:

1. конструкцију за објекте заштићеног простора (алуми-
нијумска, 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;
7. систем за загревање.

3. КОРИСНИЦИ  СРЕДСТАВА

Право на коришћење бесповратних средстава имају:
- Физичкo лицe – носилац регистрованог пољопривредног 

газдинства са пребивалиштем на територији МЗ Јамена - 
Општина Шид.

Место реализације инвестиције је територија МЗ Јамена.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1.  Да је регистровано пољопривредно газдинство уписано у 
Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у актив-
ном статусу;

2. Да подносилац пријаве нема неиспуњених уговорних оба-
веза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду 
водопривреду и шумарство по основу раније потписаних 
уговора;

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

• Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 
30.06.2015 године.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

1. Читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом 
подносиоца пријаве;

2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта 
за носиоца РПГ подносиоца пријаве;

3. Потврда о пребивалишту издата од стране ПС у Шиду;
4. Оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава 

за 2015. годину, који издаје Управа за трезор (прва стра-
на извода РПГ са основним подацима,уколико је дошло до 
промене жиро-рачуна, промена мора бити пријављена Уп-
рави за трезор и друга страна извода cа подацима о повр-
шинама и производњи );

5. Извод из катастра непокретности са подацима о влас-
ништву за све катастарске парцеле које су предмет прија-
ве (не старији од 30 дана), а ако је земљиште на које се по-
ставља заштићени простор узето у закуп, оверен уговор о 
закупу земљишта на најмање 5 година;

6. Оригинал рачун или оверена фотокопија са специфика-
цијом опреме, не старији од 01.01.2015. године, и потврда 
банке о извршеном плаћању (извод банке) или оригинал го-
товински рачун и оверена фотокопија фискалног рачуна,от-
премница. Спецификација опреме треба да садржи основне 
карактеристике опреме (подаци исказани у обрасцу прија-
ве морају бити исти као у рачуну). Такође, може се поднети 
предрачун са спецификацијом опреме са роком важења од 
60 дана, (коначан рачун мора бити идентичан предрачуну 
по износу, спецификацији и добављачу опреме, односно из-
вођачу радова),

7. Изјава сувласника земљишта у заједничком газдинству,  да 
се предметна инвестиција може поставити на заједничком 
земљишту оверена од стране надлежног органа.

8. Изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не 
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ     
  

• Покрајински секретар за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство Решењем образује Комисију за разма-
трање пријава на конкурс за доделу средстава за суфинан-
сирање набавке конструкција и опреме за биљну произ-
водњу у заштићеном простору на територији МЗ ЈАМЕНА, 
ОПШТИНА ШИД у 2015. години;

• Комисија има обавезу да најмање једном месечно разматра 
пријаве и о томе сачини записник на основу критеријума 
утврђених Правилником за доделу средстава за суфинанси-
рање набавке конструкција и опреме за биљну производњу 
у заштићеном простору на територији МЗ Јамена, Општи-
на Шид у 2015. години;

• Одлуке о додели средстава доноси покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу за-
писника комисије;

• Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве 
затражи додатну документацију и да овлашћено лице Се-
кретаријата изврши контролу реализације предмета угово-
ра, а посебно у случају рачуна и предрачуна који су издати 
од стране добављача опреме који нису у систему ПДВ-а и 
рачуна који су значајно изнад тржишне вредности;

• Плаћања путем компензације и цесије неће бити призната, 
као и промет између повезаних лица;

• Критеријуми, систем бодовања и друга питања од значаја 
за реализацију Конкурса регулисана су Правилником за до-
делу средстава за суфинансирање набавке конструкција и 
опреме за биљну производњу у заштићеном простору на 
територији МЗ Јамена, Општина Шид у 2015 години.

• Неблаговременe пријаве неће се узети у разматрање;
• Конкурсна документација се не враћа.

8. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

• Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења од-
луке о додели средстава.
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9. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

• Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу до-
дељују се бесповратно;

• Бесповратна средства ће се додељивати по пристиглим 
пријавама све до утрошка средстава опредељених Конкур-
сом.

• Корисник средстава – физичко лице је у обавези да прили-
ком потписивања Уговора са Покрајинским секретаријатом 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство о коришћењу 
средстава достави меницу са меничном изјавом, као сред-
ство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од 5 
година, осим за потрошна средства;

• Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна је 60 
дана од дана потписа уговора а најкасније до 31.07.2015. го-
дине;

• Бесповратна средства исплаћују се након реализације ин-
вестиције, односно након што корисник бесповратних 
средстава достави Секретаријату: оригинал рачун или ове-
рену фотокопију рачуна са спецификацијом опреме, от-
премницу, фискални рачун, потврду банке о извршеном 
плаћању добављачу опреме, фотокопију гарантног листа и 
извршене контроле од стране Покрајинског секретаријата 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

• Исплата бесповратних средстава ће се вршити у складу са 
приливом средстава у буџет АП Војводине а по извршеној 
контроли;

10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ И РОКОВИ

• Пријаве са потребном документацијом доставити поштом 
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад, са назнаком „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОН-
СТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ 
У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП 
ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ“ или лично на писарни-

ци покрајинских органа Управе у згради Покрајинске вла-
де АПВ, сваког радног дана до 14 часова.

  
11. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

• Додатне информације можете добити путем телефона 
021/487-44-24 од 10 до 14 часова.

• ИНФОРМАЦИЈЕ О  ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

• Текст конкурса, образац  пријаве и Правилник за доделу 
средстава за суфинансирање набавке конструкција и опре-
ме за биљну производњу у заштићеном простору на тери-
торији АП Војводине у 2015. години се може преузети са 
(www.psp.vojvodina.gov.rs ).

201.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2015. годину (‘’Службени лист АПВ’’ брoj 53/2014 
и 54/2014-испр.) и Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине 
Војводине у 2015.години, (‘’Службени лист АПВ’’ број 54/2014), 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство 

     
објављује 

измену
К О Н К У Р С А

За реализацију радова на уређењу каналске мреже у функ-
цији одводњавања пољопривредног земљишта у 2015. години, 
објављеног у дневном листу „Данас“ дана 11.03.2015. и „Службе-
ном листу АПВ“, број: 10/2015 тако што се мења датум трајања 
конкурса. 

„Конкурс је отворен закључно са  24.04.2015.године.“
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Страна 160 - Број 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 11. март 2015.

С А Д Р Ж А Ј

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

181. Решење о постављењу помоћнице покрајинске се-
кретарке за спорт и омладину;

182. Решење о постављењу заменице правобраниоца 
Аутономне покрајине Војводине;

183. Решење о постављењу заменице правобраниоца 
Аутономне покрајине Војводине;

184. Решење о постављењу помоћника директора Уп-
раве за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине;

185. Решење о разрешењу директора Дома ученика 
средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди;

186. Решење о именовању  директора Дома ученика 
средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди;

187. Решење о давању сагласности на Одлуку о допу-
ни Статута Специјалне болнице за неуролошка 
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје 
Гњатић“ Стари Сланкамен.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗО-
ВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛ-
НЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

188. Решење о одобравању за издавање и употребу до-
датка уџбеника „Историја-додатак из националне 
историје Румуна“;

189. Конкурс за дотације организацијама етничких 
заједница у Аутономној покрајини Војводини.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРА-

ФИЈУ

190. Јавни конкурс за финансирање програма удру-
жења грађана у области здравствене заштите, со-
цијалне заштите и заштите лица са инвалидите-
том, борачко-инвалидске заштите, друштвене 
бриге о деци и популаризације пронаталитетне 
политике у 2015. години.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕ-
ДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

191. Јавни оглас за одобравање и коришћење подсти-
цајних средстава за обрадиво пољопривредно 
земљиште дато у закуп за 2015. годину;

192. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опре-
мање сточарских фарми у АП Војводини у 2015. го-
дини;

193. Конкурс за доделу средстава за набавку система за 
заштиту од временских непогода на територији АП 
Војводине за 2015. годину;

194. Конкурс за доделу подстицајних средстава за 
изградњу складишних капацитета за чување 
пољопривредних производа- силоса на територији 
АП Војводине у 2015. години;

195. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање на-
бавке конструкција и опреме за биљну производњу 
у заштићеном простору на територији  АП Војводи-
не у 2015. години;

196. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање на-
бавке опреме за мале прерађивачке капацитете на те-
риторији  АП Војводине у 2015. години;

197. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање на-
бавке опреме за наводњавање и изградњу експлоата-
ционих бунара на територији  АП Војводине у 2015. 
години;

198. Конкурс за реализацију радова на уређењу канал-
ске мреже у функцији одводњавања пољопривред-
ног земљишта у 2015. години;

199. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање из-
градње и реконструкције водних објеката у јавној 
својини и објеката фекалне канализације; 

200. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање на-
бавке конструкција и опреме за биљну производњу 
у заштићеном простору на територији  МЗ Јамена, 
Општина Шид у 2015. години;

201. Измена Конкурса за реализацију радова на уређењу 
каналске мреже у функцији одводњавања пољоприв-
редног земљишта у 2015. години.
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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, прописе, управу и националне мањине - 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




