На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине
за 2013.годину (''Службени лист АПВ'' број 39/12 и 13/2013- ребалнс) и
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013.години (''Службени
лист АПВ'' број 6/2013, 13/2013и 31/2013)
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад

Расписује
КОНКУРС
За
доделу
активности :

бесповратних

средстава

за

реализацију

Мелиорација пашњака и ливада на територији АП Војводине у
укупном износу од 25.000.000,00 динара.
Средства за реализацију наведене активности обезбеђујусе из
буџета АП Војводине максимално до 50% средстава. Преостала средства
обезбеђује корисник средстава.
Крајњи рок за реализацију активности је шест месеци од
закључења уговора.
Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе са територије АП
Војводине која приступају мелиорацији пашњака и ливада на парцелама
у државном власништву или власништву локалне самоуправе, а користе
се за испашу стоке и производњу сена у насељима на територији локалне
самоуправе.
Потребу мелиорације пашњака и ливада и потребну меру (примена
азотних ђубрива , калцизација, гипсовање, дрљање, водоснабдевање
појила и сл.) утрђује локална самоуправа на захтев месне заједнице.
Потребна документација;
Пријава на конкурс
Фотокопија ПИБ образца
Фотокопија картона депонованих потписа
Одлука
(потписана
од
стране
председника
општине/градоначелника или Општинског/градског већа) о
програму мелиорације пашњака са износом средстава која ће
локална самоуправа обезбедити за реализацију ове активности у
току 2013 године.
5. Елаборат мелиорације пашњака на територији локалне самоуправе
(обавезно треба да садржи; технички опис, површине и
1.
2.
3.
4.

позиционирану локацију пашњака ГПС уређајем, ситуациони план,
утврђене мере контроле плодности сваког пашњака, план са
врстом потребних мера за мелиорацију пашњака, време и рок
спровођења активности и предмер и
предрачун радова са
планираним количинама утрошка материјала за сваки пашњак и
целину).
Након потписаног уговора са корисником средстава а пре преноса
средстава по уговору корисник је дужан да обезбеди:
1. копије фактура материјала и извршених услуга,
2. копија извода промене стања на рачуну са означеним износом који
се односи на правдану ставку,
3. ГПС кординате са 4 фотографије на локацији које ће сачинити
запослени из Пољопривредне стручне службе са датог региона, пре
и после реализоване инвестиције на пашњаку или ливади,
4. Наративни извештај подносиоца захтева (одговорног лица локалне
самоуправе) о утрошеном материјалу, извршеним услугама , који у
збиру морају да се слажу са количином набављеног материјала у
рачунима и извршеним услугама у акцији мелиорације пашњака и
ливада.
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.
Коначну одлуку о расподели средстава доноси покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Критеријуми за
оцену пријава утврђени су Правилником о додели средстава за
мелиорацију пашњака у 2013 години.
Права и обавезе између Секретаријата, и корисника средстава
регулисаће се уговором.
Учесницима на конкурсу са којима се закључи уговор о коришћењу
средстава, документација поднета на конкурс се не враћа.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Образац „Пријава на конкурс“, може се преузети у Покрајинском
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, I спрат
канцеларија 42 или са сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs
Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом подноси се
закључно са 04.10.2013. године, на адресу: Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина
16, Нови Сад, са назнаком „за конкурс – мелиорације пашњака“.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4416 .

