На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017.
годину („Службени лист АПВ”, бр. 69/2016, 27/17 – испр и 29/17 – ребаланс и 39/17 – ребаланс),
у вези с Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
Аутономне покрајине Војводине у 2017. години („Службени лист АПВ”, бр. 69/16, 29/17 и 41/17
– испр.) на основу претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде број: 320-11-04581/2017-14, од 05.06.2017. године, Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат)
расписује
КОНКУРС
за
доделу бесповратних средстава за подизање нивоа ефикасности противградне заштите на
територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ конкурса јесте подизање нивоа ефикасности противградне заштите набавком
противградних ракета ради заштите пољопривредних усева на територији АП Војводине.
Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку противградних ракета
домаће производње.
2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу укупно износе 20.000.000,00 динара.
Бесповратна средства која се додељују по конкурсу намењена су за набавку противградних
ракета домаће производње.
Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупних прихватљивих
трошкова инвестиције.
Преостали износ средстава обезбеђује корисник средстава.
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Максимални износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 1.000.000,00
динара.
3. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 05.12.2017. године.
4. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право да конкуришу имају јединице локалне самоуправе (градови и општине) с територије АП
Војводине.
5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. читко попуњен образац пријаве, са обавезним потписом и печатом подносиоца;
2. спецификација инвестиције која треба да садржи: основне карактеристике
противградних ракета, врсту, количину и процењену вредност на основу
информативних понуда прикупљених од потенцијалних понуђача (уз спецификацију
достављају се и наведене информативне понуде);
3. изјава да нема неизмирених обавеза према Секретаријату, као ни према
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније
потписаних уговора;

4. извод из плана јавних набавки у коме се види да је локална самоуправа предвидела
у свом плану јавних набавки и набавку противградних ракета, односно уколико није
– изјаву надлежног органа (коју је потписало овлашћено лице) о томе да ће
изменити план јавних набавки;
5. доказ да је јединица локалне самоуправе обезбедила сопствена средства (извод из
буџета); уколико нема наведена средства, треба доставити изјаву надлежног органа
(коју је потписало овлашћено лице) о томе да ће их обезбедити.
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Подносиоци пријава чије су пријаве непотпуне биће позвани да их комплетирају у року од пет
дана од дана пријема позива. Позив ће бити упућен путем електронске поште и рок за
достављање тражене документације рачунаће се од дана слања позива. Уколико подносилац
пријаве не комплетира своју пријаву у одређеном року, пријава ће бити одбачена као
непотупна.
6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
приспеле пријаве разматраће комисија коју је образовао покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство;
неблаговремене пријаве неће бити разматране;
коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, на основу предлога комисије.
критеријуми, систем бодовања и друга питања значајна за реализацију овог конкурса
регулисана су Правилником за подизање нивоа ефикасности противградне заштите;
права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором;
одобрена бесповратна средства исплаћују се на следећи начин: 70% авансно након
закључења уговора са Секретаријатом, а 30 % након спроведеног поступка јавне
набавке и након што корисник бесповратних средстава достави Секретаријату извештај
о наменском утрошку средстава, који треба да садржи:
1. документацију у вези с поступком јавне набавке (одлука о покретању поступка
јавне набавке, решење о образовању комисије за јавну набавку, јавни позив за
подношење понуда с доказом о објави на порталу УЈН, записник о отварању
понуда, извештај о стручној оцени понуда, одлуку о додели уговора, примерак
закљученог уговора с доказом о објави обавештења о закљученом уговору);
2. копију записника о преузимању противградних ракета;
3. копију решења о стављању у промет – атест надлежног МУП-а;
4. копију документације с декларисаним карактеристикама средстава на основу,
које је издат атест – решење о стављању у промет;
5. оверене фотокопије рачуна и отпремнице;
6. извод из Управе за трезор о извршеном плаћању.

7. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с
назнакoм: „Конкурс за подизање нивоа ефикасности противградне заштите” или лично у
Писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9
до 14 часова.

8. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487-4430 од 10 до 14 часова.
9. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
Текст конкурса, образац пријаве и правилник могу се преузети са интернет адресе:
www.psp.vojvodina.gov.rs.

