
 
На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени 

лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 - др.одлука, 37/15, 29/17, 24/19 и 66/20), чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину (,,Службени лист АПВ”, бр. 66/20), у вези са 
Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др.закон, 
41/09,112/15,80/17 и 95/18- и др.закон), Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2021. години 
(„Службени лист АПВ“, бр. 66/20)  и Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду,водопривреду и шумарство, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство (у даљем тексту: покрајински секретар) доноси 

 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ  
ПРАВИЛНИКА 

ЗА 
ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ КОНКУРСА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ 

КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП 
ВОЈВОДИНЕ У  2021. ГОДИНИ 

 
 
 

 

Члан 1. 
  

  
У Правилнику за доделу подстицајних средстава путем конкурса за реализацију радова 

на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на 
територији АП Војводине у 2021. години (у даљем тексту: Правилник), објављеном у „Сл.листу 
АПВ“ број 6/21,  табела у члану  10.  мења се и гласи:  

 

Критеријуми Начин бодовања Бодови 

Укупан број бодова 110 

 
Степен обезбеђености властитих 
средстава 
 

50%  5 

51-55%  10 

56-60%  15 

Преко 60%  20 

Број насељених места на територији 
локалне самоуправе 

≤ 4  5 

5-6  10 

≥ 7  15 

 
 
 
Локација извођења радова 

Захтеви који се односе на седиште града 
или општине 

5 

Захтеви који се односе на општине које 
немају насељено место 

10 

Захтеви који се односе на насеље које се 
претежно бави пољопривредом а није 
седиште општине, односно града 

15 
 

Развијеност општине по Уредби о 
утврђивању јединствене листе 
развијености региона и јединица 
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 
104/2014) 

˃100 %  5 

81-100%  10 

61-80%  15 

˂60 %   20 

Низак 10 



Степен значаја, сврсисходност и 
очекивани ефекти пројекта 

Средњи 20 

Висок 40 

 
Члан 2. 

 
У преосталом делу Правилник остаје непромењен.  

 
Члан 3. 

 
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине 

Војводине”. 
 

 
У Новом Саду, 22.03.2021.године 
 
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
                                                                                                                            Чедомир Божић 

 

 


