
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014. 
годину („Службени лист АПВ“ број 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14 ребаланс) и 
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 
Аутономне Покрајине Војводине у 2014.години (''Службени лист АПВ'' број 27/14) 

 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 

ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО 
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад 

 
Расписује 

 
К О Н К У Р С 

за суфинансирање опремања пољочуварске службе 
 

 
За опремање пољочуварске службе расписује се конкурс за средства у укупном 

износу до 30.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у 
обиму до 50% од средстава утрошених за опремање пољочуварске службе. Преостала 
средства обезбеђује корисник средстава. 

 
Право и услови за учешће на конкурсу: 
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови и општине) са 

територије АП Војводине који су донели одлуку којом се предвиђа оснивање  
пољочуварске службе. 

 
Потребна документација: 

1. Пријава на конкурс 
2. Kопија ПИБ образца  
3. Kопија картона депонованих потписа 
4. Копија општинске Одлуке којом се предвиђа оснивање  пољочуварске 

службе 
5. Извештај о раду пољочуварске службе у 2014. години (извештај треба да 

садржи: опис како је организована пољочуварска служба са бројем и 
распоредом пољочувара на територији локалне самоуправе; опремљеност 
службе; сарадња службе са полицијом, комуналном полицијом и судом; 
сарадња са локалним удружењима и организацијама; најзначајније 
резултате у раду сужбе и уочене проблеме у раду службе; остале 
информације од значаја за рад службе). Извештај достављају локалне 
самоуправе на чијој територији већ функционише пољочуварска служба.  

6. Попис планиране опреме за рад пољочуварске службе по врсти и 
количини опреме, са предрачунима. 

  
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, 

површина локалне самоуправе и развијеност локалне самоуправе. 
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и 
корисника средстава регулисаће се уговором.  

 
 
 
 
 
 
 



Рок за реализацију активности је 1.06.2015. 
Исплата одобрених средстава у висини до 50 % биће извршена по достављању 

извештаја о реализацији уговорене обавезе, саставни део извештаја треба да буде и 
доказ: 

 да је локална самоуправа својим годишњим програмом заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта предвидела функционисање 
пољочуварске службе.  

Наведени извештај се доставља Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство најкасније до 15.06.2015. године. 

 
Начин подношења пријаве на конкурс: 
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети са сајта 

Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs . Пријава на конкурс са осталом потребном 
документацијом подноси се закључно са 19.12.2014. године, на адресу: Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла 
Пупина 16, Нови Сад, са назнаком ''конкурс- пољочуварска служба''. 

   
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране. 
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405. 
 
 
 
 


