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На основу Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из 
Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АП Војводине”, бр. 66/2020), 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АП Војводине”, 
бр. 66/2020) и Правилника о спровођењеу конкурса које расписује покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство (у даљем тексту: Секретаријат), расписује 

 

К О Н К У Р С  
за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава 

из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2021. годину 
 

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: 
 

Циљ Конкурса за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда 
за шуме АП Војводине за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс) јесте повећање шумовитости АП 
Војводине, побољшање стања шума, унапређивање отворености шума и унапређивање расадничке 
производње. 

Предмет конкурса је додела средстава за радове на пошумљавању – подизању нових шума, 
мелиорацији деградираних шума, изградњи и реконструкцији шумских путева и за набавку опреме за 
унапређивање производње шумског садног материјала. 

 
2. ИЗНОС И НАМЕНА СРЕДСТАВА: 

 

Укупан износ средстава који се додељује по овом конкурсу јесте до 151.000.000,00 динара за 
реализацију послова по следећим тачкама: 
 

1. Пошумљавање – подизање нових шума у укупном износу до 50.000.000,00 динара по следећим 
максималним јединичним ценама: 

 за пошумљавање тврдим и племенитим лишћарима до 200.000,00 динара по хектару; 

 за пошумљавање меким лишћарима до 160.000,00 динара по хектару; 

 за пошумљавање багремом до 130.000,00 динара по хектару. 
 

Средства се додељују за пошумљавање необраслог шумског земљишта, пољопривредног 
земљишта у складу са Законом о пољопривредном земљишту и другог земљишта на којем је 
дозвољено пошумљавање. 

  

2. Мелиорација деградираних шума у укупном износу до 25.000.000,00 динара по максималној 
јединичној цени до 130.000,00 динара по хектару. 

 

Средства се додељују за мелиорацију деградираних шума на површинама обухваћеним 
основама газдовања шумама. 

 

3. Унапређивање отворености шума изградњом и реконструкцијом шумских путева у укупном износу 
до 48.000.000 динара по следећим максималним јединичним ценама: 

 за изградњу шумских путева (I и II фаза према Правилнику РС) до 4.000.000,00 динара по 
километру; 

 за реконструкцију шумских путева (према Правилнику РС) до 2.500.000,00 динара по километру; 
 

Средства се додељују за изградњу тврдих шумских путева (I и II фаза према Правилнику РС) и 
реконструкцију шумских путева (према Правилнику РС), који су у функцији газдовања. 
 

4. Унапређивање расадничке производње у укупном износу до 28.000.000,00 динара. 
Средства се додељују за унапређивање расадничке произодње финансирањем набавке 

опреме за производњу шумског садног материјала (на пример: машине и оруђа за рад у 
расадницима, бунари и заливни системи, подизање ограда око расадника и сл.). 

 
3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Право учешћа на конкурсу имају: 
 

 за средства из тачке 1. 
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 за пошумљавање државног земљишта – правна лица из члана 70. Закона о шумама с 
територије АП Војводине, која за предметно земљиште имају важеће основе газдовања 
шумама којима је планирано пошумљавање тог земљишта, или посебне сопствене 
извођачке пројекте пошумљавања шумског земљишта које није обухваћено основама 
газдовања шумама, а додељено је на газдовање посебним одлукама Владе Републике 
Србије у 2016. години и касније, или пројекте пошумљавања државног пољопривредног 
земљишта које је израдио Институт за низијско шумарство и животну средину, а 
финансирао их овај Секретаријат по посебном уговору; 

 за пошумљавање земљишта у својини физичких лица – регистрована правна лица и 
предузетници који имају обезбеђен садни материјал произведен у шумском расаднику 
регистрованом у складу са законом којим се уређује шумски репродуктивни материјал и 
који имају уговор о испоруци садница, извођењу пошумљавања и спровођењу мера неге 
са физичким лицем – власником земљишта на територији АП Војводине; 

 за пошумљавање земљишта у својини правних лица – правна лица сопственици шума, 
ако за предметно земљиште имају важеће основе газдовања шумама којима је 
планирано пошумљавање тог земљишта на територији АП Војводине; 

 за средства из тачке 2. – правна лица из члана 70. Закона о шумама с територије АП Војводине и 
правна лица сопственици шума на територији АП Војводине која за предметне шуме имају 
важеће основе газдовања шумама у којима су планиране узгојне потребе за побољшање стања 
(конверзија, реституција, супституција, реконструкција – односно садња или сетва ради промене 
узгојног облика, санације деградираних или оштећених шума, која обухвата припрему терена, 
садњу шумских садница или сетву шумског семена). 

 за средства из тачке 3. – правна лица из члана 70. Закона о шумама с територије АП Војводине и 
правна лица сопственици шума на територији АП Војводине, ако је изградња или реконструкција 
предметних путева планирана основама газдовања шумама; 

 за средства из тачке 4. – регистрована правна лица и предузетници који имају регистрован 
шумски расадник на територији АП Војводине; 
 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 
 

Подносиоци пријава могу конкурисати за средства из овог конкурса ако до сада нису добијали 
буџетска средства за исту намену и исту локацију и ако немају неизмирених или нерегулисаних обавеза по 
програмима и уговорима из претходних година. 

За послове из тачака 1. и 2. могу се користити саднице и семе шумских врста произведене у складу с 
прописима којима се уређује шумски репродуктивни материјал. Минимални број садница по хектару (ако 
није одређен планом гајења у основи газдовања шумама, пројектом пошумљавања државног 
пољопривредног земљишта које је израдио Институт за низијско шумарство и животну средину и другим 
посебним пројектима) за тврде и племените лишћаре јесте 1.500 комада, за врбу 1.000 комада, за тополу 
275 комада и за багрем 2.500 комада. Количина семена по хектару мора бити одређена наведеним 
планским документима. 

Подносиоци пријава могу конкурисати за радове из тачака 1. и 2. који ће бити обављени у сезони 
пошумљавања 2021/2022. године, а за радове из тачке 3. започетe (или се планирају започети) у 2021. 
години и који ће бити уговорени у целости (I и II фаза према Правилнику РС). Опрема из тачке 4. мора бити 
набављена после потписивања уговора. 

За тачку 4. (Унапређивање расадничке производње) обавезно је сопствено учешће у износу најмање 
20% вредности опреме у пријави. Исказана висина учешћа подносиоца пријаве за тачку 4. односи се на сву 
опрему наведену у пријави.  

Подносиоци пријаве који конкуришу за послове из више тачака подносе посебну пријаву за сваку 
тачку (у посебној коверти). За послове из тачака 1. и 2. који се обављају на више локација подноси се једна 
пријава уз коју се прилажу припадајући обрасци „Извод из пројекта” за сваку појединачну локацију (ако је 
потребно), док се за тачку 3., у случају постојања више локација од истог подносиоца, подноси посебна 
пријава за сваку локацију. За тачку 4. подноси се једна пријава за тражену опрему, при чему није могуће 
тражити више комада исте врсте опреме за исти расадник (осим ако се ради о деловима система за 
наводњавање и елементима ограде, као и опреми чија је јединична цена до 50.000,00 динара). 



3 

 

За тачке 1, 2. и 4. конкурса једно правно лице може поднети само једну пријаву на овај конкурс, осим 
за пошумљавање земљишта у својини физичких лица. Правно лице или предузетник који конкурише за 
пошумљавање земљишта у својини физичких лица подноси за свако физичко лице посебну пријаву. 

За тачку 3. конкурса правно лице може поднети више пријава, у зависности од броја пројеката (за 
сваки пројекат подноси посебну пријаву). 

Обрасце „Извод из пројекта” и „Извод из пројекта пута” мора попунити и потписати правно лице 
регистровано за послове гајења шума, односно за послове пројектовања у шумарству. 
 
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА 
 

Рок за подношење пријава на конкурс са осталом потребном документацијом јесте за тачку 1. 
закључно са 31.08.2021. године, за тачке 2. 3. и 4. закључно са 30.04.2021. године. 

 

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Основна документација потребна за учешће на конкурсу: 

 пријава на конкурс – у штампаном и електронском облику; 

 фотокопија картона депонованих потписа за наменски рачун на који ће се вршити исплата 
средстава; 

 фотокопија потврде о регистрацији правног лица код надлежног органа; 

 уверење надлежног органа о измирењу обавеза на основу пореза на имовину, пореза на додату 
вредност и пореза на добит, закључно са 2020. годином. 

 

Посебна документација за сваку појединачну тачку, која се доставља уз основну документацију: 
 

- За средства из тачке 1: 
1.1. за пошумљавање државног земљишта: 

 за земљиште које је основама газдовања шумама планирано за пошумљавање - образац 
„Локације по ОГШ“ (списак површина за пошумљавање са траженим износима средстава); 

 за земљиште које није обухваћено основама газдовања шумама – образац „Локације по КО“ 
(списак површина за пошумљавање са траженим износима средстава) и образац „Извод из 
пројекта“ (посебно за сваку парцелу или групу суседних парцела са истим елементима 
пројекта, са подацима пренетим из извођачких пројеката и пројеката пошумљавања 
државног пољопривредног земљишта). 

1.2. за пошумљавање земљишта у својини физичких лица: 

 уговор правног лица или предузетника са физичким лицем – власником земљишта о 
испоруци садница, извођењу пошумљавања и спровођењу мера неге, закључен 2021. године; 

 копију важеће личне карте (са адресом становања) или подаци очитане електронске личне 
карте лица с којим је потписан уговор; 

 потврду надлежног органа о измирењу обавеза на основу пореза на имовину и пореза на 
добит, закључно са 2020. годином за лице с којим је потписан уговор (оригинал, не старији од 
30 дана), односно потврду да су на други начин регулисане обавезе (репрограм дуга); 

 образац „Локације по КО“ (списак површина за пошумљавање са траженим износима 
средстава) и образац „Извод из пројекта“ (посебно за сваку парцелу или групу суседних 
парцела са истим елементима пројекта); 

 извод из листа непокретности за предметно земљиште (оригинал, не старији од 30 дана, без 
терета и ограничења); 

 копију катастарског плана за предметне парцеле (може фотокопија); 

 фотокопију сагласности за промену намене земљишта коју је издао надлежни орган (ако је 
реч о обрадивом пољопривредном земљишту); 

 ако на предметним парцелама постоји сувласништво, односно обим удела власништва није 
1/1, потребна ја оверена писмена сагласност за пријаву на конкурс и пошумљавање 
земљишта и то од свих сувласника на име једног од сувласника, као и друга горенаведена 
документација (лична карта и пореско уверење) која се односи на сувласнике. 

1.3. за пошумљавање земљишта у својини правних лица: 

 образац „Локације по ОГШ“ (списак површина за пошумљавање са траженим износима 
средстава); 
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 За средства из тачке 2: 

 образац „Локације по ОГШ“ (списак површина за мелиорацију са траженим износима 
средстава); 
 

 За средства из тачке 3: 

 образац „Извод из пројекта пута“; 

 карту дела газдинске јединице у размери која омогућава јасну видљивост трасе сваког 
појединачног пута (1:10.000); 

 копијa одлукe органа управљања о прихватању пројекта наведенoг пута. 

 у случајевима када пут једним делом трасе пролази кроз земљиште других корисника или 
сопственика, подносилац пријаве на конкурс мора приложити уговор или сагласност о 
изградњи и коришћењу пута с тим корисником или сопствеником земљишта.  

 Корисник је у обавези да у вези са радовима обезбеди сву техничку документацију и све 
неопходне дозволе од надлежних органа, у складу са релевантним прописима,  наведе их у 
обрасцу „Извод из пројекта пута“ и достави их на увид по евентуалном захтеву секретаријата. 
 

 За средства из тачке 4: 

 образложење потребе набавке опреме и очекиваних ефеката унапређивања производње са 
описом начина реализације (у слободној форми); 

 образац „Списак опреме“ (са траженим износима средстава); 

 предрачун за све ставке опреме наведене у обрасцу „Списак опреме“; 

 фотокопија решења из регистра матичњака и шумских расадника за сваки расадник за који се 
тражи опрема; 

 фотокопија пријаве за вршење контроле производње шумског садног материјала за текућу 
годину за сваки расадник за који се тражи опрема. 

 

Подносилац пријаве није у обавези да достави документацију из одељка Посебна документација 
под тачком 1.2. алинеја 2,5 и 6, сходно члану 9. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење). 

 

Уз пријаве за тачке 1. (осим за пошумљавање земљишта у својини физичких лица), 2. и 3, потребно је 
поседовати програме и пројекате у складу с Правилником РС, који могу накнадно бити тражени на увид и 
који се – по доношењу одлуке о додели средстава – враћају подносиоцу пријаве. Одговарајући обрасци уз 
пријаву садрже изјаву о поседовању ових програма и пројеката. 

Уз пријаву за тачку 4. којом се тражи бушење бунара потребно је приложити важећу грађевинску 
дозволу и решење Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај којим се 
одобрава извођење примењених геолошких истраживања подземних вода, ако је та документација 
обавезна према релевантним прописима. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију, односно 
изврши увид у планску документацију и стање на терену пре доделе средстава. 
 
7. ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО ПРИЈАВАМА  

 

Поступак одлучивања по пријавама установљен је у складу с Правилником о спровођењеу конкурса 
које расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство а на основу којег је 
донет Правилник о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за 
шуме АП Војводине за 2021. годину, објављеним на сајту Секретаријата и у „Службеном листу АП 
Војводине”. 

Приспеле пријаве разматраће комисија коју је именовао покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Комисија), по завршетку рока за подношење пријава. 

Комисија неће разматрати:  

 неблаговремене пријаве 

 недозвољене пријаве  

 пријаве поднете од стране неовлашћеног лица 
  

Коначну одлуку о додели средстава по свим тачкама доноси покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, на основу предлога одлуке од стране Комисије. 
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8. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
 

1. Средства по овом конкурсу додељују се бесповратно у случају извршења уговорних обавеза. 
2. Средства додељена по овом конкурсу исплаћују се на посебне наменске рачуне (840-…) отворене 

код Управе за трезор. 
3. За све тачке конкурса динамика исплате је авансно 70% од прихватљивог износа након потписивања 

уговора, а преостали део по пријему радова и коначном обрачуну на основу обима извршења и 
јединичне цене (за тачке 1, 2. и 3.), односно по спроведеној набавци опреме (за тачку 4.). Све 
исплате извршиће се у складу са приливом средстава у буџет АПВ. 

4. Корисник средстава у обавези је да приликом потписивања уговора преда регистровану меницу с 
меничном изјавом, као средство обезбеђења за наменско коришћење средстава, како авансног, 
тако и свеобухватног износа додељених средстава. 

5. Корисник средстава дужан је у спровођењу уговорних обавеза поступати у складу са Законом о 
јавним набавкама. 

6. Правдање додељених средстава се не може вршити путем лизинга, асигнације, компензације, 
цесије или на други начин који представља регулисање дуговања.  

7. У случају набавке опреме из тачке 4., подносилац пријаве и добављач опреме не могу да 
представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о привредним друштвима („Службени 
гласник”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/2019). 

8. У случају да се средства потроше ненаменски или се не реализују у року који буде одређен 
уговором, корисник је дужан да их врати са законском затезном каматом од дана преноса средстава 
под претњом активирања достављеног средства обезбеђења. 

 
9.  НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 

Пријаве се могу поднети поштом у затвореној коверти с назнаком „Конкурс за Буџетски фонд за шуме 
2021” на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или лично у Писарницу покрајинских органа управе у згради 
Покрајинске владе на истој адреси (радним даном 9-14 часова). 

Документација се предаје у следећим форматима: 

- пријава на конкурс и наведени пратећи обрасци – у штампаном и електронском облику; 

- остала документација – у штампаном облику; 
 

Документација у електронском облику предаје се у Excel-формату на приложеном CD-у или на имејл-

адресу nenad.radosavljevic@vojvodina.gov.rs, а према упутству које је дато уз обрасце објављене са овим 
конкурсом на сајту Секретаријата. 

Конкурсна документација се не враћа, осим документације за коју је конкурсом прописано да се 
доноси на увид. 

 
10.  КОНТАКТ И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Додатне информације могу се добити на телефон: 021/488-1852. 
 

 

11.  ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ЕЛЕКТРОНСКЕ ФОРМЕ ПРИЈАВА И ОБРАЗАЦА 
 

Образац пријаве и пратећи обрасци за све тачке могу се преузети у Сектору за шумарство 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство (Булевар Михајла Пупина 25, 
Нови Сад, II спрат, крило Е, соба 3) или са сајта секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs). 

 
 

 

 
 

 
 

Покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство 

 

Чедомир Божић  
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