
На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2009.годину (''Службени лист 
АПВ'' број 4/09) и Решења о утврђивању Програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине 
Војводине у 2009.години, које је Извршно веће АП Војводине донело на 66. 
седници одржаној 08.јула 2009. године, 

 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 

ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО 
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад 

 
Расписује 

К О Н К У Р С 
 
За доделу бесповратних средстава за реализацију активности: 
 
I Одводњавања пољопривредног земљишта у укупном износу од 

100.000.000,00 динара,   
II Уређење атарских путева у укупном износу од 120.000.000,00 

динара;  
 

 Средства за реализацију наведених активности обезбеђују се из буџета АП 
Војводине до 100% вредности пројекта. 

 
Право и услови за учешће на конкурсу: 
 

I  Одводњавање пољопривредног земљишта 
 
Право да конкуришу имају месне заједнице са територије АП Војводине 

које приступају уређењу или изградњи отворене каналске мреже која је у 
функцији одводњавања пољопривредног земљишта. 

Потребна документација: 
1. Пријава на конкурс; 
2. Фотокопија ПИБ oбразца;  
3. Фотокопија картона депонованих потписа; 
4. Одлука савета месне заједнице о реализацији пројекта; 
5. Техничка документација (обавезно треба да садржи: технички опис, 

ситуациони план са трасама канала који се раде, предмер и 
предрачун радова) 

6. Решење о одобрењу за изградњу (доставља се уколико се ради о 
изградњи новог објекта). 

 
II  Уређење атарских путева 
 
Право да конкуришу имају месне заједнице са територије АП Војводине 

које приступају уређењу атарских путева. 
Потребна документација: 

1. Пријава на конкурс; 
2. Фотокопија ПИБ образца;  
3. Фотокопија картона депонованих потписа; 
4. Одлука савета месне заједнице о реализацији пројекта; 
5. Техничка документација (обавезно треба да садржи: технички опис, 

ситуациони план са трасама или деоницама атарских путева који се 
уређују, предмер и предрачун радова). 

 
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве  

затражи додатну документацију. 
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује покрајински 

секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 



 
Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне 

документације и развијеност општине.  
 

 Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између 
Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором. 
 

Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП 
Војводине. 

 
Рок за завршетак радова по одабраним пријектима је годину дана од дана 

дознаке средстава. 
 
Начин подношења пријаве на конкурс: 
 
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у 

Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, I 
спрат канцеларија 46А или са сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs . 
Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом подноси се закључно 
са 10.08.2009. године, на адресу: Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови 
Сад, са назнаком „за конкурс- одводњавање и уређење атарских путева“. 

   
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране. 
 
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-44-05 . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П Р И Ј А В А 
 

на конкурс за доделу средстава за одводњавање и уређење атарских путева на 
територији АП Војводине у 2009. години: 
 

Пријава на конкурс се подноси за: 

 1. Одводњавање 

 2. Уређење атарских путева 
(обележити одговарајуће) 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 
1. Подаци о подносиоцу пријаве 

Назив месне заједнице која 
подноси пријаву 

 

Општина:  

Поштански број и место:  

Улица и број:  

Матични број:  

ПИБ подносиоца:  

Јединствен број корисника   
Буџетских средстава (ЈБКБС):  

Основни број рачуна буџетског 
корисника  

 

Име и презиме председника 
савета месне заједнице 

 

Име и презиме лица са 
овлашћењем за потпис уговора  
(попуњава се уколико председник 
савета месне заједнице није у 
могућности да потпише уговор) 

 

Име:  

телефон:  

 
 
Име и презиме лица за контакт 

мобилни 
телефон: 

 

2. Подаци о пројекту 

Назив пројекта 
 

Место реализације пројекта  

Вредност пројекта (дин.)  
Износ (дин.) тражен од 
секретаријата 

 

 
Као одговорно лице, потврђујем да су подаци наведени у пријави и конкурсној 
документацији истинити и веродостојни. 
 
 

                                                                               Подносилац пријаве: 
 
Датум:__________2009. год.  М.П.   ___________________ 
 

 


