На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 - др.одлука), у вези са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 – др.закон, 41/09 и 112/15), и Покрајинском скупштинском одлуком о програму
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2017. години
(„Службени лист АПВ“, бр. 69/16) покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство
доноси
ПРАВИЛНИК
ЗА
ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ КОНКУРСА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ КАНАЛСКЕ
МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2017. ГОДИНИ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником за доделу подстицајних средстава путем конкурса за реализацију радова на уређењу
каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2017. години (у даљем тексту:
Правилник) прописује се висина, намена и начин доделе средстава, право учешћа на конкурсу и
документација која се подноси на конкурс, поступак с неблаговременим и некомплетним пријавама,
разматрање пријава и одлучивање о додели средстава, критеријуми и бодовање за доделу средства,
уговор о реализацији активности, реализација уговорених обавеза, авансна уплата средстава и плаћање
изведених радова, праћење реализације уговора, завршне одредбе и друга питања значајна за
реализацију тачке II подтачка 2.1. Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији АП Војводине у 2017. години (у даљем тексту: Програм), који је саставни део Покрајинске
скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
АП Војводине у 2017. години (,,Службени лист АПВ”, број 69/16).
Програм из става 1. овог члана донела је Скупштина Аутономне покрајине Војводине, а Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат), задужен је за
његову реализацију.
Висина, намена и начин доделе средстава
Члан 2.
Средства из тачке II, подтачка 2.1. Програма износе 480.000.000,00 динара и опредељена су за
„Радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2017.
години”.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса који се објављује у дневном листу
„Дневник“, интернет страници Секретаријата и у „Службеном листу АП Војводине” (у даљем тексту:
Конкурс).
Конкурс је отворен закључно са 03.04.2017. године.
Путем конкурса, средства се додељују за реализацију радова на уређењу отворене каналске мреже
(канали, пропусти, уставе, црпне станице са пратећим електро-машинском опремом и други објекти са
потребним елементима на каналској мрежи) у функцији одводњавања пољопривредног земљишта.
Средства за суфинансирање у висини до 55% од укупне вредности радова са пдв-ом обезбеђује
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат).
Преостала средства обезбеђују јединице локалне самоуправе.
Документација поднета на Конкурс се не враћа.
Право учешћа на конкурсу и документација која се подноси на конкурс
Члан 3.
Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе (градови/општине) с територије
АП Војводине.
Конкурсна документација која се подноси на конкурс:

1. пријава на конкурс (образац пријаве доступан је у електронском облику на веб-сајту
Секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs);
2. акт – који је потписао градоначелник, односно председник општине – о приступању
уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, донет у
току 2017. године, у коме је износ сопствених средстава која ће јединица локалне
самоуправе обезбедити за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији
одводњавања пољопривредног земљишта;
3. сагласност ЈВП „Воде Војводине” на предлог радова који је доставила јединица локалне
самоуправе;
4. елаборат за учешће на конкурсу за уређење каналске мреже у функцији одводњавања
пољопривредног земљишта са свим потребним елементима. Елаборат треба да садржи :
укупну дужину каналске мреже којом управља ЈВП „Воде Војводине” на територији локалне
самоуправе, ситуациони план с каналима који се уређују, табеларни преглед катастарских
општина за које се планирају радови с дужинама канала који се уређују по катастарским
општинама и вредностима радова с ПДВ-ом по катастарским општинама, предмер и
предрачун радова са урачунатим ПДВ-ом, Елаборат израђује ЈВП „Воде Војводине” на
основу предлога радова за суфинансирање који је доставила јединица локалне самоуправе;
5. изводи стања на рачуну јединице локалне самоуправе, као доказ да је у целости извршена
авансна уплата на рачун ЈВП „Воде Војводине” по уговору закљученом на бази Конкурса за
реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног
земљишта у 2016. години (достављају само оне јединице локалне самоуправе које до дана
објављивања овог конкурса нису извршиле авансну уплату на рачун ЈВП „Воде Војводине”,
по уговору закљученом на бази Конкурса за реализацију радова на уређењу каналске
мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2016. години).
Поступање с неблаговременим и некомплетним пријавама
Члан 4.
Комисија неће разматрати пријаве:
- које су неблаговремене,
- које су поднела лица која немају право да учествују на конкурсу.
Подносиоци непотпуних пријава биће позвани путем електронске поште да допуне документацију
у року од пет (5) дана од дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију,
пријава ће бити одбачена као непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена
позивом из става 1. овог члана.
Разматрање пријава и одлучивање о додели средстава
Члан 5.
Поднете пријаве разматра и предлог за коначну одлуку о додели средстава даје Комисија за
разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), коју именује покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретар).
Комисија сачињава записник у ком ће навести подносиоце пријаве који испуњавају услове
прописане Конкурсом, вредновање пријава у складу с чланом 6. Правилника, предлог за доделу средстава,
подносиоце пријава којима су пријаве одбијене и одбачене као и разлоге одбијања и одбацивања.
У случају да вредност радова по свим исправним пријавама на конкурс буде таква да захтева да
учешће Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство буде веће од
480.000.000,00 динара, вршиће се селекција поднетих захтева, на начин да ће се већина радова уговарати с
локалним самоуправама са оствареним већим бројем бодова.
Резултати Конкурса биће објављени на званичном сајту Секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.
Одлуком о додели средстава, утврдиће се појединачни износи средстава по подносиоцу пријаве
ком су одборена средства (у даљем тексту: Корисник средстава), а подносиоцима пријаве којима нису
одобрена средства навешће се разлози одбијања или одбацивања.
Одлуку о додели средстава из претходног става доноси Секретар, на основу предлога Комисије.
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Одлука је коначна и против ње се не може изјавити жалба, нити се може водити управни спор.
Критеријуми и бодовање за доделу средстава
Члан 6.


Пристигле пријаве бодоваће се на следећи начин:
Висина процентуалног учешћа локалних самоуправа у суфинансирању
Учешће локалне самоуправе ................................................................ ≥ 53%
Учешће локалне самоуправе ........................................................50–52,99%
Учешће локалне самоуправе ........................................................47–49,99%
Учешће локалне самоуправе ....................................................... 45–46,99%



20 бодова
15 бодова
10 бодова
5 бодова

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на територији локалне самоуправе
< 4.000 ха
б бодова
4.000 - 8.000 ха
9 бодова
8.000 – 12.000 ха
12 бодова
12.000 – 16.000 ха
15 бодова
> 16.000 ха
18 бодова


Број пристиглих оверених привремених ситуација или пристигла окончана ситуација по
јединици локалне самоуправе у Покрајински секретаријат, на основу уговора закључених
у 2016.години
Није пристигле ниједна привремена ситуација ................... 0 бодова
Пристигла 1 привремена ситуација ..................................... 3 бода
Пристигло 2 привремене ситуације .................................... 6 бодова
Пристигло 3 и више привремених ситуација ....................... 9 бодова
Пристигла окончана ситуација ........................................... 12 бодова
Уговор о реализацији активности

Члан 7.
Након доношења одлуке којом се додељују средства, Секретар у име Секретаријата закључује с
локалном самоуправом и ЈВП „Воде Војводине” тројни уговор о реализацији активности (у даљем тексту:
Тројни уговор).
Обавезни елементи Тројног уговора јесу:
- износ опредељених средстава;
- намена за коју се опредељују средства;
- рок за реализацију Тројног уговора је 30.04.2018.године, а ЈВП „Воде Војводине су дужне да
одмах по закључењу Тројног уговора а најкасније у року од 10 дана покрену поступак јавне
набавке за избор извођача радова у складу са Законом о јавним набавкама и да након
спроведеног поступка са извођачем радова закључе уговор.
- обавезност примене закона о јавним набавкама / искључење обавезности спровођења
поступка јавних набавки
- права и обавезе даваоца и корисника средстава;
- начин исплате средстава
- правдање обезбеђених средстава;
- надлежност праћења реализације уговора
- остали елементи значајни за реализацију уговорених активности;
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Реализација уговорених обавеза
Члан 8.
Уговорне стране сагласне су да ЈВП „Воде Војводине”, у складу са законом о јавним набавкама,
одаберу извођаче радова и са њим закључе уговор за реализацију радова на уређењу каналске мреже која
је у функцији одводњавања пољопривредног земљишта.
Одлуку о покретању јавне набавке ЈВП „Воде Војводине“ доставиће свим уговорним странама.
Одмах након закључења уговора са извођачем радова, ЈВП „Воде Војводине” доставиће и свим
уговорним странама:
- уговор са извођачем радова;
- акт којим је одређен надзорни орган за реализацију уговорених радова.
Авансна уплата средстава и плаћање изведених радова
Члан 9.
Средства за реализацију радова на уређењу каналске мреже, у складу с потписаним уговором о
суфинансирању, јединице локалне самоуправе уплатиће на рачун ЈВП „Воде Војводине” до увођења у
посао извођача изабраног у поступку јавне набавке.
Плаћања на име извршених радова, извођачима радова обавља ЈВП „Воде Војводине”, у складу с
роковима дефинисаним уговором.
Плаћање се врши прво из средстава која, као своје учешће, обезбеђују јединице локалне
самоуправе, а након тога – из средстава која, као учешће, обезбеђује Секретаријат.
Члан 10.
Радове које обавља извођач радова надзираће ЈВП „Воде Војводине” и о томе ће достављати
извештаје надлежној служби секретаријата за потребе праћења и контроле уговорних обавеза.
Праћење реализације Уговора
Члан 11.
Извршење и контролу реализације уговорених обавеза спроводи надлежна служба Секретаријата.
Завршне одредбе
Члан 12.
Правилник ступа на снагу оног дана када га потпише Секретар.

У Новом Саду
17.03.2017. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
мр Вук В. Радојевић
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