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На пснпву шлана 5. Закпна п пбављаоу саветпдавних и струшних ппслпва у пбласти 
ппљппривреде („Службени гласник РС”, брпј 30/2010), шл. 16. и 24. Ппкрајинске скупщтинске 
пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – др. пдлука, 
37/2016, 29/2017, 24/2019 и 66/2020), шл. 11. и 25. став 1. ташка 5. Ппкрајинске скупщтинске 
oдлуке п бучету Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2021. гпдину („Службени лист АПВ”, брпј 
60/2020), а у вези с Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п прпграму защтите, уређеоа и 
кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 
2021. гпдини, („Службени лист АПВ”, брпј 66/2020) и ташке XXXIII Ппкрајинскe скупщтинскe 
пдлукe п прпграму ппдрщке за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг 
развпја за теритприју Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2021. гпдини („Службени лист АПВ”, 
брпј 66/2020), Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп (у 
даљем тексту: Ппкрајински секретаријат) расписује 

 

Јавни ппзив за ушещће  

ПРАВНИХ ЛИЦА У ПБАВЉАОУ САВЕТПДАВНИХ И ПРПГНПЗНП-ИЗВЕШТАЈНИХ ППСЛПВА У 

ЗАШТИТИ БИЉА НА ППДРУЧЈУ АП ВПЈВПДИНЕ У 2021. ГПДИНИ  

Расписује се јавни ппзив (у даљем тексту: Ппзив) за пријаву за ушещће у реализацији 
саветпдавних и прпгнпзнп-извещтајних ппслпва, кпји се реализују у складу с Прпгрампм 
ппдрщке ппљппривредним струшним службама у спрпвпђеоу и унапређеоу саветпдавних и 
прпгнпзнп-извещтајних ппслпва у защтити биља у АП Впјвпдини за 2021. гпдину („Службени 
лист АПВ”, брпј 66/2020) и у складу с мерпм 306: Ппдрщка пружаоу савета и инфпрмација 
ппљппривредним прпизвпђашима, удружеоима, задругама и другим правним лицима у 
ппљппривреди дефинисане у пквиру Прпграма ппдрщке за спрпвпђеое ппљппривредне 
пплитике и пплитике руралнпг развпја за теритприју Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2021. 
гпдини („Службени лист АПВ”, брпј 66/2020). 
 

1. ЦИЉЕВИ И ТЕМАТСКА ПБЛАСТ ППЗИВА 

        Циљеви ради кпјих се расписује Ппзив јесу следећи: унапређиваое и развпј 
ппљппривреде на ппдрушју Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине (у даљем тексту: АП Впјвпдина) и 
рещаваое кпнкретних прпблема у ппљппривреднпј прпизвпдои, увпђеое савремених 
технплпгија у ппљппривредну прпизвпдоу и креираое нпвих технплпщких мпдела 
прпизвпдое, усклађених с ппстпјећим климатским и агрпекплпщким услпвима, кап и израда 
мпдела защтите гајених биљака (за екпнпмски знашајне прпизвпдое на ппдрушју АП 
Впјвпдине) пд напада щтетних прганизама, праћеоем кретаоа щтетних прганизама на 
пдређеним пунктпвима и мпнитпрингпм услпва средине и гајених биљака. 
 
       Средстава се дпдељују за финансираое пбављаоа саветпдавних и прпгнпзнп-извещтајних 
ппслпва. 
 
       Саветпдавни ппслпви реализују се сарадопм с ппљппривредним прпизвпђашима 
(пдабрана и пстала газдинства), удружеоима, задругама и другим заинтреспваним лицима, 
путем директне ппдрщке и ппмпћи (саветима, инфпрмацијама, знаоем), кпји се 
ппљппривредним прпизвпђашима пласира путем предаваоа, радипница, курсева, трибина у 
вези са пдређеним пбластима ппљппривредне прпизвпдое, мерама аграрне пплитике и 
защтитпм усева пд екпнпмски знашајних щтетних прганизама. Такпђе, оихпвим ушещћем у 
прикупљаоу рашунпвпдствених ппдатака пп ФАДН метпдплпгији, кап и прикупљаоу ппдатака 
и извещтаваоу п ценама ппљппривредних прпизвпда и импута (СТИПС) и праћеоу и 
извещтаваоу п радпвима у ппљппривреди и прпцени принпса (ЕУРПСТАТ) и утврђиваоу 
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шиоенишнпг стаоа кпд ппљппривредних прпизвпђаша кпји се пријављују за ппдстицајна 
средства Ппкрајинскпг секретаријата. Путем пбука прпизвпђаша кпји су кпнкурисали за ИПАРД 
ппдстицајна средства, ушещћа у реализацији пгледа у прганизпваоу дана ппља и других 
манифестација у вези с ппљппривредпм и руралним развпјпм, кап и ушещћа у припреми 
инфпрмација, преппрука и саппщтеоа из разлишитих пбласти ппљппривредне прпизвпдое и 
оихпвпг пласираоа у медијима, те другим ппслпвима, пп пптреби, у складу са инструкцијама 
Ппкрајинскпг секретаријата. 
       Саветпдавни ппслпви пбављају се у складу са усвпјеним прпграмима и ппднетим 
прпгрампм рада и упутствпм кпје је прпписап Ппкрајински секретаријат. Ушещће у реализацији 
саветпдавних ппслпва права, пбавезе, рпкпви и све псталп дефинисаће се угпвпрпм.  
         Прпгнпзнп-извещтајни ппслпви у защтити биља (систем ПИС-а) ппдразумевају праћеое 
(мпнитпринг) најзнашајнијих биљних прпизвпдои и щтетних прганизама на оима, кап и 
мпнитпринг метепрплпщких услпва у кпјима се ппљппривредна прпизвпдоа пдвија и щтетни 
прганизми развијају. Ппвезиваоем ппдатака дпбијених из наведенпг мпнитпринга, оихпвпм 
пбрадпм и анализпм, креираће се мпдели защтите праћених гајених усева и давати преппруке 
и саппщтеоа п мерама защтите у најзнашајнијим усевима и впћним засадима на ппдрушју АП 
Впјвпдине ради раципналне упптребе пестицида и екпнпмских ущтеда. 
       Прпгнпзнп-извещтајни ппслпви пбављају се у складу са усвпјеним прпгрампм и Прпгрампм 
рада прпгнпзнп-извещтајне службе у защтити биља АП Впјвпдини у 2021. гпдини, на кпји 
Ппкрајински скретаријат д  сагласнпст. Ушещће у реализацији саветпдавних ппслпва права, 
пбавезе, рпкпви и све псталп дефинисаће се угпвпрпм. 

 
2. ВИСИНА И НАМЕНА ППДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

 
За реализацију саветпдавних и прпгнпзнп-извещтајних ппслпва у защтити биља у 2021. 
гпдини предвиђена су средства пд 179.305.752,13 динара, пд шега:  
  
I За реализацију саветпдавних ппслпва укупнп 92.498.752,13 динара: 

1. за реализацију пснпвнпг прпграма саветпдавних ппслпва предвиђенп је 

88.993.000,00 динара; 

2. за реализацију ппсебних прпграма у пквиру саветпдавних ппслпва, предвиђена су 

средства за следеће пптребе: 

2.1. Реализација Прпграма рада Центра за усаврщаваое – 3.000.000,00 динара; 

2.2. Реализација Прпграма едукација и усаврщаваое саветпдаваца – 400.000,00 

динара; 

2.3.  Одржаваое Ппртала ПСС АПВ и пдржаваое спфтвера за праћеое парцела у 

изнпсу пд 105.752,13 динара. 

II За реализацију прпгнпзнп-извещтајних ппслпва у защтити биља укупнп 86.807.000,00 

динара и тп:  

1. за пбављаое прпгнпзнп-извещтајних ппслпва у защтити биља у пквиру 

регипналних центара ПИС-а предвиђенп је укупнп 67.324.746,00 динара;  

2. за пбављаое ппслпва кппрдинације и прганизације рада прпгнпзнп-извещтајних 

ппслпва у защтити биља предвиђенп је 19.482.254,00 динара. 
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3. ПРАВП УЧЕШЋА НА ППЗИВ  

a) Правп за пријаву на Ппзив у пквиру пснпвнпг прпграма и за пбављаое прпгнпзнп-

извещтајних ппслпва имају микрп и мала правна лица кпја испуоавају услпве из 

шлана 5. став 1 Закпна п пбављаоу саветпдавних и струшних ппслпва у пбласти 

ппљппривреде („Службени гласник РС”, брпј 30/10, у даљем тексту: Закпн), а у 

складу са следећим критеријумима: 

 да су уписана у Регистар привредних субјеката;  

 да их је пснпвала Република Србија и да су с теритприје АП Впјвпдине; 

 да за пбављаое саветпдавних ппслпва имају заппслене саветпдавце с важећпм 

лиценцпм (уписане у централни регистар саветпдаваца), пп мпгућнпсти 

разлишитих прпфила (брпј саветпдаваца не мпже бити већи пд десет); 

 да за пбављаое прпгнпзнп-извещтајних ппслпва имају заппслена струшна лица 

(два дп три инжеоера за защтиту биља); 

 да имају пптребну ппрему за пбављаое саветпдавних ппслпва (минимум два 

аутпмпбила, кпмпјутере или лаптпп, мпбилни телефпн за свакпг саветпдавца и 

другу ппрему пптребну за саветпдавни рад);  

 да имају пптребну ппрему за пбављаое прпгнпзнп-извещтајних ппслпва 

(минимум два аутпмпбила, минимум три МЕТПСА и једну лпвну лампу дп две 

лпвне лампе, лаптпппве или кпмпјутере и мпбилне телефпне за свакп струшнп 

лице кпје ће ушествпвати у раду);  

 да имају лабпратприје за испитиваое биљних прпизвпда за здравствену 

безбеднпст прпизвпда и/или садржај хранљивих материја у земљищту и/или 

квалитет прпизвпда (укпликп се пријављују самп с прпгрампм за 

лабпратпријска испитиваоа биљних прпизвпда и/или земљищта). 

b) Правп за пријаву на Ппзив за кппрдинацију рада свих ушесника у систему ПИС-а, 

имају микрп и мала правна лица кпја испуоавају следеће критеријуме: 

 да су уписана у Регистар привредних субјеката;  

 да их је пснпвала Република Србија и да су с теритприје АП Впјвпдине; 

 да су уписана у Регистар наушнпистраживашких устанпва или Регистар 

инпваципних прганизација; 

 да ппседују ппрему и прпстпр за реализацију едукација, тренинга или курсева; 

 да ппседују рещеое п ппвераваоу ппслпва (за пвлащћене прганизације); 

 да имају лабпратприју за детекцију щтетних прганизама (детекцију вируса). 
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4. СПЕЦИФИЧНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ППЗИВ 

 
 Ппднпсилац пријаве за ушещће у Пснпвнпм прпграму саветпдавнпг рада, уз пснпвну 

дпкументацију п закпнскпј испуоенпсти услпва за ушещће на Ппзив, пптребнп је да 
дпстави и следеће: 

- Планирани прпграм рада за 2021. гпдину, дефинисан у складу са усвпјеним 
прпграмима.  
Прпграм рада за 2021. гпдину, кпји ппднпси правнп лице, треба да има издефинисанп 
ппдрушје делпваоа: ппврщина пбрадивпг ппљппривреднпг земљищта (у хектарима); 
брпј насељених места у кпјима ће се пбављати саветпдавни ппслпви; брпј 
лиценцираних саветпдаваца кпји ће ушествпвати у реализацији саветпдавних ппслпва; 
брпј пдабраних партнерских газдинстава с кпјима ће се сарађивати у 2021. гпдини; брпј 
праћених газдинстава с кпјих се прикупљају рашунпвпдствени ппдаци пп ФАДН 
метпдплпгији; ушещће у праћеоу цена ппљппривредних прпизвпда и инпута (СТИПС); 
ушеће у пгледима (неплаћеним: агрптехнишким, хемијским и другим пгледима); 
планирани брпј манифестација (дани ппља и слишнп) кпје би реализпвали у тпку 
гпдине; планирани брпј предаваоа, радипница и трибина с наведеним пбластима у 
вези с кпјима су предаваоа, радипнице и трибине; планиранп ушещће у праћеоу 
радпва у ппљппривреди и даваое извещтаја у вези с прпценпм принпса 
(ппљппривредних култура) – ЕУРПСТАТ; планирану сарадоу са удружеоима, 
аспцијацијама и задругама; планирану сарадоу са псталим ппљппривредним 
газдинствима; планирани брпј праћеоа ушесника кпнкурса за дпбијаое ппдстицајних 
средстава Ппкрајинскпг секретаријата и утврђиваое шиоенишнпг стаоа кпд пвих 
газдинстава (пквирнп на пснпву предхпдних искустава); планирани рад на 
прпмпвисаоу рада ушесника у прпграму (израда флајера, брпщура, видеп-материјала и 
слишнп, с наведеним пбластима с кпјима ће наведени материјали бити ппвезани), 
планирани брпј писаних текстпва за Ппртал ПСС и друге медије и специфишан прпгам 
(пилпт-прпјекат) и другп. Палнирани прпграм рада треба да има дефинисане наведене 
активнпсти збирнп дате на нивпу правнпг лица кпје се пријављује на Ппзив, са щтп 
детаљније дефинисаним ставкама.  
Наппмена: укпликп се лице пријављује самп за ушещће у лабпратпријским 
испитиваоима, уз пппуоену пријаву, дпстављају се дпкументи пптребни за ушещће 
у пснпвнпм прпграму, кпји се пднпсе на ппдатке п правнпм лицу, дпказ п ппседпваоу 
лабпратприје за пдређена испитиваоа и прпграм (план) за узпркпваоа и анализе с 
дефинисаним бучетпм. 

 
- Ппднпсилац пријаве за ушещће у реализацији прпграма рада центра за усаврщаваое, 

уз пснпвну дпкументацију п закпнскпј испуоенпсти услпва за ушещће на Ппзив, 
пптребнп је да дпстави и предлпг прпграма рада центра за усаврщаваое, с 
дефинисаним ушесницима, ппслпвима и планираним бучетпм. 

 
Ппднпсилац пријаве за ушещће у реализацији Прпграма едукација и усавршавања 
саветодаваца, уз пснпвну дпкументацију п закпнскпј испуоенпсти услпва за ушещће на Ппзив, 
пптребнп је да дпстави и предлпг прпграма едукација и усаврщаваоа саветпдаваца за 2021. 
гпдину с бучетпм пптребним за планиране едукације. 
       

- Ппднпсилац пријаве за ушещће у реализацији Одржавања Портала ПСС АПВ и 
одржавање софтвера за праћење парцела, уз пснпвну дпкументацију п закпнскпј 
испуоенпсти услпва за ушещће на Ппзив, пптребнп је да дпстави и предлпг за 
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унапређиваое ппртала и ажурираое ппдатака на ппрталу с бучетпм пптребним за 
пдржаваое и унапређиваое ппртала и спфтвера.  

 
- Ппднпсилац пријаве за ушещће у реализацији прпгнпзнп-извещтајних ппслпва, уз 

пснпвну дпкументацију п закпнскпј испуоенпсти услпва за ушещће на Ппзив, пптребнп 
је да дпстави и прпграм прпгнпзнп-извещтајних ппслпва у защтити биља, у пквиру 
кпјег ће на ппдрушје делпваоа бити дефинисани следеће: ппврщина пбрадивпг 
ппљппривреднпг земљищта (у хектарима); брпј насељених места, брпј ушесника 
(заппслени и ангажпвани псматраши); кприщћена ппрема (МЕТПСИ, аутпмпбили, 
светлпсне лпвне лампе, ферпмпни и ферпмпнске клппке); брпј псматрашких пунктпва; 
брпј праћених щтетних прганизама; брпј планиранпг мпнитпринга праћених биљних 
прпизвпдои; планирани брпј визуелних прегледа биљака дпмаћина; планирани брпј 
визуелних прегледа патпгена; планирани брпј визуелних прегледа щтетпшина; 
планирани брпј преппрука и саппщтеоа кпји ће се пбјавити на ппрталу ПИС-а у тпку 
2021. гпдине, уз дефинисани предлпг трпщкпва за планирани пбим ппслпва. 
 

- Ппднпсилац пријаве за ушещће у реализацији ппслпва кппрдинације рада свих 
ушесника у систему ПИС-а, уз пснпвну дпкументацију п закпнскпј испуоенпсти услпва 
за ушещће на Ппзив, пптребнп је да дпстави и прпграм рада прпгнпзнп-извещтајне 
службе за защтиту биља АП Впјвпдине за 2021. гпдину, с планираним ппслпвима и 
трпщкпвима пптребним за реализацију наведених ппслпва. 

 
5. ВРЕМЕНСКИ ПКВИР ЗА ПРИЈАВЕ НА ППЗИВ 

 
              Ппзив за пријаве траје пд 15. јануара дп 29. јануара 2021. гпдине.  

6. ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

 За ушещће у пснпвнпм прпграму саветпдавних ппслпва пптребнп је следеће: 

 пппуоена, пптписана и пверена пријава за ушещће (пбразац се мпже 
преузети са сајта Ппкрајинскпг секретаријата);  

 кппија извпда из Регистра привредних субјеката;  

 кппија дпкумента (пснивашки акт или други дпкумент) у кпме се види да 
је правнп лице пснпвала Влада Републике Србије; 

 кппија депп картпна; 

 кппија пријаве ПИБ; 

 списак впзила и кппије сапбраћајних дпзвпла за најмаое два впзила 
кпја ће се кпристити у саветпдавнпм раду; 

 изјава п тпме да саветпдавци имају на рапплагаоу пптребну ппрему 
(кпмпјутере, мпбилне телефпне и другу ппрему пптребну за 
саветпдавне ппслпве; пбразац се мпже преузети са сајта Ппкрајинскпг 
секретаријата); 

 кратка бипграфија за свакпг саветпдаваца кпји се делегира за ушещће у 
саветпдавним ппслпвима (не вище пд једне стране А4 фпрмата); 

 кппија лиценце за пбављаое саветпдавнпг рада;  

 дпказ п упису у Регистар ппљппривредних саветпдаваца; 

 дпказ п раднпм статусу (кппија угпвпра п раду); 

 дпкумент наведен у специфишним услпвима за Пснпвни прпграм 
саветпдавних ппслпва. 
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 За ушещће у ппсебним прпграмима саветпдавних ппслпва пптребнп је следеће: 
 

 пппуоена, пптписана и пверена пријава за ушещће (пбразац се мпже 
преузети са сајта Ппкрајинскпг секретаријата); 

 кппија извпда из Регистра привредних субјеката;  

 кппија дпкумента (пснивашки акт или други дпкумент) у кпме се види да 
је правнп лице пснпвала Влада Републике Србије; 

 кппија депп картпна; 

 кппија пријаве ПИБ; 

 дпказ п тпме да је правнп лице уписанп у Регистар наушнпистраживашких 
устанпва или Регистар инпваципних прганизација; 

 кппија рещеоа п ппвераваоу ппслпва (за пвлащћену прганизацију); 

 бипграфије лица кпја ушествују у реализацији ппсебнпг прпграма; 

 списак впзила и кппије сапбраћајних дпзвпла за впзила (укпликп ће се 
пна кпристити у раду); 

 изјава п тпме да правнп лице ппседује пптребну ппрему и прпстпр за 
реализацију едукација, тренинга или курсева (пбразац се мпже преузети 
са сајта Ппкрајинскпг секретаријата); 

 дпкумент наведен у специфишним услпвима за ппсебни прпграм 
саветпдавних ппслпва за шију реализацију се лице пријављује. 

 
 За ушещће у прпгнпзнп-извещтајним ппслпвима у защтити биља пптребнп је следеће: 

 

 пппуоена, пптписана и пверена пријава за ушещће (пбразац се мпже 
преузети са сајта Ппкрајинскпг секретаријата); 

 кппија извпда из Регистра привредних субјеката;  

 кппија дпкумента (пснивашки акт или други дпкумент) у кпме се види да 
је правнп лице пснпвала Влада Републике Србије; 

 кппија депп картпна; 

 кппија пријаве ПИБ; 

 списак впзила и кппије сапбраћајних дпзвпла за најмаое два впзила 
кпја ће се кпристити у прпгнпзнп-извещтајним ппслпвима; 

 изјава п тпме да правнп лице ппседује пптребну ппрему (метпсе, лпвне 
лампе, кпмпјутере и мпбилне телефпне неппхпдне за прпгнпзнп-
извещтајне ппслпве; (пбразац се мпже преузети са сајта Ппкрајинскпг 
секретаријата) 

 кратка бипграфија за свакпг ушесника у прпгнпзнп-извещтајним 
ппслпвима (не вище пд једне стране А4 фпрмата);  

 дпкумент наведен у специфишним услпвима за пбављаое прпгнпзнп-
извещтајних ппслпва. 
  

 За ушещће у реализацији ппслпва кппрдинације рада свих ушесника у систему ПИС-а 
пптребнп је следеће: 

 пппуоена, пптписана и пверена пријава за ушещће (пбразац се мпже 
преузети са сајта Ппкрајинскпг секретаријата); 

 кппија извпда из Регистра привредних субјеката;  
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 кппија дпкумента (пснивашки акт или други дпкумент) у кпме се види да 
је правнп лице пснпвала Влада Републике Србије; 

 кппија депп картпна;  

 кппија пријаве ПИБ; 

 дпказ п испуоенпсти услпва за рад на кппрдинацији прпгнпзнп-
извещтајних ппслпва;  

 списак лица кпја ушествују у раду и кратка бипграфија за свакпг ушесника 
у прпгнпзнп-извещтајним ппслпвима (не вище пд једне стране А4 
фпрмата);  

 списак впзила и кппије сапбраћајних дпзвпла за најмаое два впзила 
кпја ће се кпристити у раду на кппрдинацији прпгнпзнп-извещтајних 
ппслпва; 

 изјава п ппседпваоу лабпратприје за детекцију щтетних прганизама 
(детекцију вируса). 

 дпкумент наведен у специфишним услпвима за пбављаое кппрдинације 
рада свих ушесника у систему ПИС-а.  

 
7. ППСТУПАК ДПНПШЕОА ПДЛУКЕ 

 
Ппступак дпнпщеоа пдлуке регулисан је у складу с правилникпм кпјим се регулище рад 

кпмисија за рангираое пријављених ушесника на Ппзив расписан у Ппкрајинскпм 

секретаријату у 2021. гпдини. Накпн прегледа дпкументације, кпмисија фпрмира ранг-листу 

кпја се пбјављује на веб-страници Ппкрајинскпг секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs). 

 

8. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАОЕ 

 

рб Тип критеријума за избпр  Гранишне вреднпсти 

критеријума 

Да/не бпдпви 

1. Ппврщина пбрадивпг 

ппљппривреднпг земищта на 

ппдрушју делпваоа 

пд 68 000 ха дп 90 000 ха 

пд 90 001 ха дп 150 000 ха 

пд  150 001 ха дп 270 000 ха  

да 

да 

да 

10 

20 

30 

2. Брпј насељених места на 

ппдрушју делпваоа  

пд 1 дп 30 

пд 31 дп 50 

вище пд 51 

да 

да 

да 

10 

20 

30 

3. Брпј пријављених, 

лиценцираних саветпдаваца 

за пбављаое саветпдавних 

ппслпва у 2021. гпдини 

пд 1 дп 4 

пд 5 дп 7 

пд 8 дп 10 

да 

да 

да 

10 

20 

30 

4. Брпј праћених газдинстава пп 

ФАДН метпдплпгији 

пд 30 дп 40 

пд 41 дп 50 

вище пд 50 

да 

да 

да 

10 

20 

30 

5. Брпј планираних праћеоа, 

пдабраних РПГ пп 

саветпдавцу 

Пд 20 дп 30 

Пд 31 дп 40 

да 

да 

10 

20 

6. Прганизпваое и реализација 

(неплаћених) агрптехнишких, 

хемијских и других пгледа 

ради истраживаоа и 

                    

                   1 

 

                   2 

не 

да 

 

да 

0 

10 

 

20 

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/
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рещаваоа кпнкретних 

прпблема  

 

                   3 

 

да 

 

30 

7. Ушещће у праћеоу цена и 

инпута ппљппривредних 

прпизвпда (СТИПС) 

 да 

не 

10 

0 

 

9. ИСПЛАТА СРЕДСТАВА 

Средства се исплаћују накпн пптписиваоа угпвпра аванснп, у складу са пдредбама 
пптписанпг угпвпра и приливпм средстава у Бучет АП Впјвпдине. 

Ппкрајински секретаријат задржава правп да пд ппднпсипца пријаве затражи дпдатну 
дпкументацију. Такпђе, Ппкрајински секретаријат мпже да пд бучетске инспекције АП 
Впјвпдине затражи да се изврщи кпнтрпла наменскпг и закпнскпг утрпщка средстава. 
Ппкрајински секретаријат задржава правп да изврщи кпнтрплу реализације предмета угпвпра. 

Ппступак дпнпщеоа пдлуке, критеријуми и пстала питаоа у вези с Ппзивпм, прпписани 
су правилникпм. 
 

10.  НАЧИН ДПСТАВЉАОА ПРИЈАВА 

 

Пријаву на Ппзив, с траженпм дпкументацијпм, дпстављати ппщтпм на адресу: Ппкрајински 

секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп, 21000 Нпви Сад, Булевар Михајла 

Пупина брпј 16 или лишнп – на писарници ппкрајинских пргана управе, у згради Ппкрајинске 

владе АП Впјвпдине, свакпг раднпг дана пд 9.00 дп 14.00 шаспва, с назнакпм: 

„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ППЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРАВНИХ ЛИЦА У ПБАВЉАОУ САВЕТПДАВНИХ И 

ПРПГНПЗНП-ИЗВЕШТАЈНИХ ППСЛПВА У ЗАШТИТИ БИЉА НА ППДРУЧЈУ АП ВПЈВПДИНЕ У 2021. 

ГПДИНИ”, уз наппмену за кпји деп из ппменутпг прпграма се пријава пднпси. 

 
11. КПНТАКТ ЗА ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 

 

Све дпдатне инфпрмације мпжете дпбити путем телефпна 021/487-4461 и 021/487-4500, пд 10 
дп 12 шаспва. Лице за кпнтакт јесте Јулкица Симић. 
 
ППДАЦИ П ПРЕУЗИМАОУ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРПНСКПЈ ФПРМИ 

 

Текст Ппзива и пбрасци за пријаву за ушещће мпгу се преузети на веб-сајту Ппкрајинскпг 
секретаријата за ппљпривреду, впдппривреду и щумарствп АП Впјвпдине: 
www.psp.vojvodina.gov.rs. 

 
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

                  Чедпмир Бпжић 
 

 
                

 
 

 

 
 

 


