На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за
2014.годину (''Сл. лист АП Војводине'' бр. 50/13 и 24/14-ребаланс) и Годишњег
програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за
2014. годину, (''Сл. лист АП Војводине'', бр. 15/14), Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Предмет конкурса, висина и намена средстава
Путем овог конкурса додељују се средства у укупном
37.000.000,00 динара за реализацију послова по следећим тачкама:

износу

до

1. Заштита шума и шумских засада, у укупном износу до 22.000.000,00
динара.
2. Израда Плана развоја Севернобачког шумског подручја, у укупном
износу до 2.000.000,00 динара.
3. Израда Плана развоја Јужнобачког шумског подручја, у укупном износу
до 2.000.000,00 динара.
4. Израда Плана развоја Сремског шумског подручја, у укупном износу до
3.000.000,00 динара.
5. Израда Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума
појединачног поседа мањег од 100 хектара у Јужнобачком шумском
подручју, у укупном износу до 2.500.000,00 динара.
6. Израда Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума
појединачног поседа мањег од 100 хектара у Сремском шумском
подручју, у укупном износу до 3.500.000,00 динара.
7. Научно-истраживачки рад, у укупном износу до 2.000.000,00 динара.
Средства из тачке 1. се додељују за финансирање мера заштите шума по
указаним потребама, са динамиком исплате у износу 70% након потписивања
уговора, а 30% по пријему радова.
Средства из тачака 2-6. се додељују за израду наведених планских
докумената у складу са Законом о шумама и одговарајућим подзаконским актима,
са динамиком исплате у износу 70% након потписивања уговора, а 30% по
давању сагласности на плански документ.
Средства из тачке 7. се додељују за финансирање одабраних пројеката
научно-истраживачких радова са темама истраживања процеса сушења шума и
ревитализације угрожених површина у Војводини, са исплатом у целости након
потписивања уговора.
Евентуални трошкови ПДВ по свим тачкама овог конкурса урачунати су у
јединичне и укупне цене послова.
2. Корисници средстава
Право учешћа на конкурсу имају:
 За средства из тачке 1. – правна лица из члана 70. Закона о шумама и
друга правна лица сопственици шума.
 За средства из тачака 2-6. – правна лица и предузетници сходно члану
26. Закона о шумама.
 За средства из тачке 7. – научне и образовне установе.

3. Потребна документација:






пријава на конкурс - у штампаном и електронском облику,
фотокопија картона депонованих потписа,
фотокопија потврде о регистрацији код надлежног органа,
фотокопија ПИБ-обрасца,
уверење надлежног органа о измирењу обавеза на основу пореза и
осталих јавних прихода закључно са 2013. годином.

Уз напред наведену документацију потребно је за сваку појединачну тачку
доставити и следеће:
 За средства из тачке 1. - списак површина предвиђених за радове на
заштити шума и шумских засада са износом трошкова (образац ЗАШ-1), а
ако радови нису планирани основом и пројекат извођења радова
(образац ЗАШ-2);
 За средства из тачака 2-6. – доказ да је правно лице или предузетник
регистровано за обављање послова планирања у шумарству, списак
учесника на изради пројекта и фотокопије уверења о положеном
државном стручном испиту, кратак опис начина израде планског
документа са наведеним роком за израду;
 За средства из тачке 7. – списак пројеката са спецификацијом трошкова
(образац НИР) и засебан опис предлога сваког појединачног пројекта са
дефинисаним роком у којем ће бити реализован.
4. Разматрање пријава и доношење одлуке о додели средстава:
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну
документацију, односно изврши увид у планску документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју именује покрајински
секретар за пољопривреду, водоприведу и шумарство.
Коначну одлуку о додели средстава по свим тачкама доноси покрајински
секретар за пољоприведу, водопривреду и шумарство.
Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава, као и услови,
начин коришћења средстава и рокови реализације послова регулисаће се
уговором.
5. Начин подношења пријаве
Документација се предаје у следећим форматима:
- пратећи обрасци по тачкама - у штампаном и електронском облику
- остала потребна документација – у штампаном облику.
Документација у електронском облику предаје се у Excel формату на
приложеном CD или на E-mail адресу nenad.radosavljevic@vojvodina.gov.rs, а
према упутству које је дато уз обрасце објављене на сајту Секретаријата.
За послове из тачке 1. неопходно је поседовање важеће (или у поступку
давања сагласности) основе газдовања шумама из које се подаци уносе у
предвиђене обрасце. Ако за предметне основе није дато позитивно мишљење
Завода за заштиту природе АП Војводине, или се средства траже за радове који
основама нису планирани, неопходно је приложити и услове (или мишљење, ако
постоји) Завода за заштиту природе АП Војводине. Подносиоци пријава могу
конкурисати за радове који ће се обављати у 2015. години.
Обрасци ЗАШ-2 морају бити попуњени и потписани од стране правног лица
регистрованог за послове гајења шума или пројектовања у шумарству.

За послове из тачака 2-6. подносиоци пријава морају сами обезбедити и
прикупити потребне катастарске планове и друге изворне податке неопходне за
израду наведених планских докумената.
Подносиоци пријаве који конкуришу за послове из више тачака подносе
посебну пријаву за сваку тачку. За послове из једне тачке који се обављају на
више локација (или за више научних радова) подноси се једна пријава уз коју се
прилажу припадајући обрасци за сваку појединачну локацију (или научни рад).
Пријава и обрасци се могу преузети у Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (Булевар Михајла Пупина 16, Нови
Сад, I спрат, соба 42а) или са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).
Пријаве се подносе на адресу:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16,
са назнаком ''Конкурс за Буџетски фонд за шуме 2014''.
Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом
подносе се
закључно са 31.10.2014. године.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-43-77.

