
На основу чл. 11. и 23. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину 
(,,Службени лист АПВ”, бр. 66/2020) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2021. години („Службени 
лист АПВ”, бр. 66/2020) и Правилником о спровођењу 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 подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији 

одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2021. години 
 

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: 
 

Циљ конкурса јесте одржавање и подизање функционалности каналске мреже за одводњавање 
пољопривредног земљишта на виши ниво. 

 
Предмет конкурса је уређење отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољоривредног 

земљишта, при чему се средства опредељују за радове на каналима, пропустима, уставама, црпним 
станицама са пратећом електро-машинском опремом и другим објектима на каналској мрежи. 
  

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА: 
 
За реализацију Конкурса за доделу подстицајних средства за реализацију радова на уређењу каналске 

мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2021. години 
предвиђен је укупан износ од 247.000.000,00 динара. 

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50 % од укупно 
прихватљивих трошкова (без ПДВ-а).  

ПДВ плаћа корисник средстава.  
 

Максимални износ средстава по једној пријави, који одобрава Секретаријат износи до 25.000.000,00 
динара без ПДВ-а.  

 
3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА: 

 
Право да конкуришу имају јединице локалне самоуправе (градови и општине) с територије АП 
Војводине (У даљем тексту: Корисници). 
 

  
Средства се као бесповратна додељују у обиму до 50% од укупне вредности радова без ПДВ-а од 

стране Секретаријата, за  радове на уређењу отворене каналске мреже у функцији одводњавања 
пољопривредног земљишта, а преостали износ обезбеђују јединице локалне самоуправе. ПДВ на целокупну 
вредност извршених радова плаћа јединица локалне самоуправе. 
 
 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ: 
 

 Сагласност ЈВП „Воде Војводине“ на предлог радова. 
 

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА: 
 

Конкурс је отворен до утрошка расположивих средстава, а закључно са 15.10.2021. године 



 
 

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА KOJOM СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ: 
 

1. Aкт – који је потписао градоначелник, односно председник општине – о приступању уређењу 
каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, донет у току 2021. 
године, у коме је опредељен износ сопствених средстава која ће јединица локалне 
самоуправе обезбедити за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији 
одводњавања пољопривредног земљишта; 

2. Сагласност ЈВП „Воде Војводине” на предлог радова који је доставила јединица локалне 
самоуправе; 

3. 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 које уређују, табеларни преглед катастарских 
општина за које се планирају радови сa дужинама канала који се уређују по катастарским 
општинама и вредностима радова сa ПДВ-ом и без ПДВ-а по катастарским општинама, 
предмер и предрачун радова са урачунатим ПДВ-ом и без ПДВ-а. Елаборат израђује ЈВП „Воде 
Војводине” на основу предлога радова за суфинансирање који је доставила јединица локалне 
самоуправе. 
 

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве  затражи додатну документацију. 
 
Конкурсна документација се не враћа. 
 

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА: 
 

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу с Правилником о спровођењу конкурса које 
расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Правилником о додели 
подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања 
пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2021. години. 

 
8. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА: 

 
1. средства по овом конкурсу додељују се бесповратно; 
2. извод из општинског/градског буџета, којим се потврђује износ сопственог учешћа – доставити 

најкасније 15 дана од дана потписивања уговора; уколико нема наведена средства, непоходно је 
доставити изјаву надлежног органа потписану од овлашћеног лица о томе да ће иста обезбедити 
најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора; 

3. Секретаријат, јединице локалне самоуправе и ЈВП „Воде Војводине“ су сагласне да ЈВП "Воде 
Војводине", одмах по закључењу тројних  уговора  а најкасније у року од 10 дана,  покрену поступак 
јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама за избор извођача радова и да са изабраним 
извођачем закључе уговор о реализацији послова на уређењу каналске мреже у функцији 
одводњавања пољопривредног земљишта, као и да о томе достави доказ даваоцу средстава – одлуку 
о спровођењу поступка јавне набавке са подацима о саставу комисије и јавни позив о покретању 
поступка јавне набавке; 

4. Рок за реализацију уговорених радова је  30.11.2021. године. 
 

9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА: 
 
Пријава на конкурс врши се електронским путем преко дигиталне платформе АгроСенс АПВ. 

Апликација као и упутство за коришћење могу се преузети с веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs 

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


 
 

10. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 
 
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487-4416. 

 
11. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ: 

 
Текст конкурса, образац пријаве на конкурс и Правилник за доделу подстицајних средстава путем 

конкурса за уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП 
Војводине у 2021. години, могу се преузети са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).  

 
 
 

Покрајински секретар 

 

Чедомир Божић 

 

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

