На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014.
годину („Службени лист АПВ“, број: 50/13 и 24/14-ребаланс) и Програмa
унапређења сточарства у АП Војводини за 2014. Годину ( „Сл.лист АПВ“, број:
39/14),
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
расписује
КОНКУРС
о расподели средстава за очување и одрживо коришћење генетских
ресурса домаћих животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2014.
годину
Средства у износу од 1.500.000,00 динара су намењена за суфинансирање и
рефундирање дела трошкова унапређења рада код власника генетских ресурса
домаћих животиња, а у сврху очувања, одрживог коришћењa и унапређења
начина одгајивања аутохтоних раса домаћих животиња, и то: Говедарство
(Подолац и Буша), Свињарство (Мангулица) и Овчарство (Виторога жуја и
Чоканска цигаја), чија су грла под контролом основних, регионалних и главне
одгајивачке организације (члан 7, 8. и 9. Закона о сточарству, ''Службени
гласник РС'', број 41/09 и 93/12) - Табела 1.
Право на остваривање ових средстава имају регистрована пољопривредна
газдинства - власници генетских ресурса (аутохтоних раса) домаћих животиња,
чије се седиште налази на територији АП Војводине.
Табела 1. Расподела средстава код генетских ресурса за 2014. годину
Ред.
Број
Износ
број
Врсте аутохтоних раса
грла
динара
1.

Говедарство: а) Подолско говече
(Краве и мушка приплодна грла)

100

600.000

2.

б) Буша
(Краве и мушка приплодна грла)

40

100.000

170

170.000

700

630.000

3.

4.

Свињарство: а) Мангулица
(Крмаче и мушка приплодна грла)
Овчарство:

Укупно
а) Виторога жуја
(Приплодна: женска и мушка грла)
б) Чоканска цигаја
(Приплодна: женска и мушка грла)
1.500.000

СВЕГА, динара
Планирана, а нереализована средства код поједине врсте и аутохтоне расе
стоке, на основу приспеле конкурсне документације, могу се одлуком
Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
преусмерити на
другу врсту и аутохтону расу стоке у оквиру укупно
планираних средстава за ове намене.
Уколико се пријави већи или мањи број грла, него што је предвиђено
конкурсом, тада ће цена по јединици мере бити сразмерно нижа или виша.

Потребна документација:
1) Пријава на конкурс, која се налази на сајту Секретаријата;
2) Комисијски записник о одржаној селекцијској смотри код генетских ресурса
оверен од стране основне, регионалне и главне одгајивачке организације;
3) Фотокопија потврде о активном статусу у Регистру пољоприврених
газдинстава или Извода из регистра пољопривредних газдинстава - подаци
о пољопривредном газдинству;
4) Фотокопија прилога: подаци о врсти и броју животиња и газдинствима на
којима се држе или узгајају, који се налази у Правилнику о начину и
условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима
захтева за упис и промену података и прилога, документацији која се
прилаже уз захтев, начину чувања података, као и условима за пасивни
статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09,
21/10, 89/10,22/11, 97/11 и 15/12 - у даљем тексту: Правилник);
5) Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства;
6) а)За РПГ:Фотокопија картице или уговора о отвореном наменском рачуну код
банке.
б)За правна лица:Фотокопију картона депонованих потписа - за
отворен посебан наменски подрачун у Управи за трезор (На основу
Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему који је ступио на
снагу 17. Јула 2013.године правна лица, којима се врши пренос средстава из
буџета, отварају посебан наменски динарски рачун код Управе за
трезор за та средства).
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве
затражи додатну документацију. Разматрање приспелих пријава вршиће
комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство. Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне
документације.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између
Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.
Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП
Војводине.
Потребнa конкурсна документација подноси се закључно са 30.10.2014.
године, на следећу адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарству, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16,
са назнаком: "Koнкурс за генетске ресурсе".
Текст Конкурса и Пријава на конкурс налазе се на сајту Секретаријата:
www.psp.vojvodina.gov.rs
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном
документацијом, неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4432

