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На основу члана 9. Правилника о додели средстава за доделу подстицајних средстава 

путем конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања 
пољопривредног земљишта на на територији АП Војводине у 2018. години („Службени лист 
АПВ“ број 19/18), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

 
  

 
ДОПУНУ ОДЛУКЕ  

о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу подстицајних средстава путем конкурса за 
реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног 
земљишта на на територији АП Војводине у 2018. години 
 
 
 

По Конкурсу за доделу подстицајних средстава путем конкурса за реализацију радова на 
уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на на 
територији АП Војводине у 2018. години објављеном у „Службени лист АПВ“ број 19/18 и 
дневном листу „Дневник“ дана 11.04.2018. године, опредељују се бесповратна средства за 
радове на: каналима, пропустима, уставама, црпним станицама са пратећом електро-
машинском опремом и другим објектима на каналској мрежи. 

 
 
По објављеном Конкурсу 4 пријаве је послато на допуну, од чега се 4 пријаве допунило и 

испуњавају услове прописане Конкурсом.  

 Подносиоци пријава који испуњавају услове прописане Конкурсом бодовани су у 
складу са чланом 10. Правилника и приказани су у Прилогу број 1; 

 Подносиоци пријава са којима се покрајинском секретару за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство предлаже  да закључи уговор о додели бесповратних 
средстава приказани су прилогу број 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог број 1 
 

Ред. 
бр. 

Број предмета Подносилац пријаве Место Општина Укупан број бодова 

1 
104-401-2159/2018-04 Град Зрењанин Зрењанин Зрењанин 45 

2 
104-401-2522/2018-04 Општина Врбас Врбас Врбас 35 

3 
104-401-2530/2018-04 Општина Опово Опово Опово 60 

4 
104-401-2532/2018-04 Град Панчево Панчево Панчево 50 

 

 
 
Прилог број 2 
 

Ред. бр. Број предмета Подносилац пријаве Место Намена средстава Одобрен износ за исплату 

1 
104-401-2159/2018-04 Град Зрењанин Зрењанин 

Уређење каналске мреже 
7.235.250,00 

2 
104-401-2522/2018-04 Општина Врбас Врбас 

Уређење каналске мреже 
1.428.571,00 

3 
104-401-2530/2018-04 Општина Опово Опово 

Уређење каналске мреже 
386.042,00 

4 
104-401-2532/2018-04 Град Панчево Панчево 

Уређење каналске мреже 
8.371.153,00 

УКУПНО   
 

17.421.016,00 

  

 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем 

тексту: Секретаријат),  објавио је Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију 
радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на 
на територији АП Војводине у 2018. години (у даљем тексту: Конкурс) у дневном листу 
„Дневник“ дана 11.04.2018. године и „Службеном листу АПВ“ број 19/18 и донео је Правилник 
за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у 
функцији одводњавања пољопривредног земљишта на на територији АП Војводине у 2018. 
години, којим је регулисан поступак спровођења Конкурса и одлучивања по пријавама на 
конкурс („Службени лист АПВ“ број 19/18) (у даљем тексту: Правилник) 

Чланом 9. Правилника је прописано да Комисија разматра пријаве поднете на Конкурс 
и сачињава предлог Одлуке о додели средстава, а да коначну одлуку доноси Покрајински 
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.  

Комисија је дана 22.05.2018. године доставила Допуну записника о раду са предлогом 
одлуке о опредељивању средстава од 22.05.2018. године. С обзиром да је предлог Комисије у 
складу са Правилником донетим 07.03.2018. године, објављеног у „Службеном листу АПВ“ број 
18/18, и Конкурсом објављеним у дневном листу „Дневник“ дана 10.03.2018. године и 
„Службеном листу АПВ“ број 18/18) године, а на основу предлога Комисије, донета је допуна 
одлуке и опредељена су средства као у диспозитиву. 

 
 

 
 

Покрајински секретар 
 

мр Вук В. Радојевић с.р. 
 
 
 
 
 


