На основу члана 8. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету АП
Војводине за 2012.годину (''Сл.лист АП Војводине'' бр. 23/11 и 3/12-ребаланс
буџета) и Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме
АП Војводине за 2012. годину, (''Сл.лист АП Војводине'', бр. 9/12), а у складу са
Правилником о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из
годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике
Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине (''Сл. гласник РС'' бр.
32/2011) у даљем тексту: Правилник, 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 2012. годину
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
(у даљем тексту: Секретаријат) доделиће у 2012. години путем овог конкурса
средства у укупном износу до 72.333.807,40 динара за реализацију следећих
послова:
1. Пошумљавање - Подизање нових шума на земљишту у власништву
физичких лица на укупној површини до100 хектара, и то:
 за тврде и племените лишћаре на површини до 25 хектара, са
јединичном ценом 100.000,00 динара по хектару, у укупном износу
до 2.500.000,00 динара;
 за меке лишћаре на површини до 60 хектара, са јединичном ценом
85.000,00 динара по хектару, у укупном износу до 5.100.000,00
динара;
 за багрем на површини до 15 хектара, са јединичном ценом 60.000,00
динара по хектару, у укупном износу до 900.000,00 динара.
(све са мерама неге до пет година).
Средства се додељују са следећом динамиком исплате:
 део наведене јединичне цене умањене за 40.000,00 динара,
исплаћује се произвођачу садница (50% након потписивања уговора,
а 50% након извршеног пошумљавања које ће извршити власник
земљишта о свом трошку);
 преосталих 40.000,00 динара исплаћује се власнику земљишта током
пет година спровођења мера неге (8.000,00 динара годишње по
хектару).
2. Пошумљавање - Подизање нових шума у својини правних лица на
површини до 20 хектара, са јединичном ценом 90.000,00 динара по хектару
(са мерама неге до пет година), у укупном износу до 1.800.000,00 динара.
Средства се додељују за пошумљавање земљишта у власништву правних
лица, и то: шумског земљишта, пољопривредног земљишта у складу са
Законом о пољопривредном земљишту и осталог земљишта на којем је
дозвољено пошумљавање.
Средства се додељују са динамиком исплате 70% након потписивања
уговора, а 30% по пријему радова након једног вегетационог периода.

3. Конверзија изданачких шума у виши узгојни облик на површини до 600
хектара, са јединичном ценом 25.000,00 динара по хектару, у укупном износу
до 15.000.000,00 динара.
Средства се додељују за превођење изданачких у високе шуме путем
мера неге – селективном проредом.
4. Производња шумског садног материјала
Средства се додељују за финансирање расадничке производње започете у
2012. години, са следећим јединичним ценама, количинама и укупним
износима:
 за селекционисане саднице тврдих лишћара 17,00 динара по комаду,
за количину до 80.000 комада, у укупном износу до 1.360.000,00
динара;
 за саднице тврдих лишћара познатог порекла, племенитих лишћара и
воћкарица 15,00 динара по комаду, за количину до 350.000 комада, у
укупном износу до 5.250.000,00 динара;
 за тестиране саднице меких лишћара 10,00 динара по комаду, за
количину до 930.000 комада, у укупном износу до 9.300.000,00
динара.
Средства се додељују са динамиком исплате 50% након заснивања
производње по извршеном првом прегледу, а 50% након завршеног
вегетационог периода, односно по извршеном другом прегледу.
5. Заштита шума и шумских засада у укупном износу до 18.123.807,40
динара.
Средства се додељују за финансирање мера заштите шума по указаним
потребама.
6. Заштита шума од пожара
Средства се додељују за извршење радова са следећим јединичним
ценама, количинама и укупним износима:
 за изградњу противпожарних пруга 150.000,00 динара по километру,
за дужину до 10 километара, у укупном износу до 1.500.000,00
динара;
 за одржавање противпожарних пруга 10.000,00 динара по километру,
за дужину до 200 километара, у укупном износу до 2.000.000,00
динара;
 за изградњу противпожарних осматрачница 250.000,00 динара по
комаду, за количину до 4 комада, у укупном износу до 1.000.000,00
динара;
 за изградњу и одржавање водозахвата 200.000,00 динара по комаду,
за количину до 5 комада, у укупном износу до 1.000.000,00 динара.
Средства се додељују и за набавку противпожарне опреме у функцији
заштите шума од пожара у укупном износу до 4.500.000,00 динара.
7.

Научно-истраживачки рад
Средства се додељују за финансирање пројеката научноистраживачког
рада у шумарству у АП Војводини у укупном износу до 3.000.000,00 динара.

Евентуални трошкови ПДВ по свим тачкама овог конкурса урачунати су у
јединичне и укупне цене послова.
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Право учешћа на конкурсу имају:
 За средства из тачке 1. – регистровани произвођачи шумских садница
(правна лица и предузетници) у своје име и у име физичких лица - власника
земљишта на територији АП Војводине.
 За средства из тачке 2. – правна лица сопственици земљишта на територији
АП Војводине.
 За средства из тачака 3, 5. и 6. - правна лица из члана 70. Закона о шумама
са територије АП Војводине и друга правна лица сопственици шума на
територији АП Војводине.
 За средства из тачке 4. – правна лица из члана 70. Закона о шумама са
територије АП Војводине и друга правна лица која имају регистроване шумске
расаднике на територији АП Војводине.
 За средства из тачке 7. – научне и образовне установе.
Учесници конкурса подносе пријаву на конкурс са пратећим
обрасцима и потребном документацијом.
Пријава и обрасци се могу преузети у Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (Булевар Михајла Пупина 16, Нови
Сад, I спрат, соба 43) или са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).
Потребна документација:
- пријава на конкурс
- фотокопија картона депонованих потписа,
- фотокопија потврде о регистрацији код надлежног органа,
- фотокопија ПИБ-обрасца,
- потврда надлежног органа о измирењу обавеза на основу пореза и осталих
јавних прихода (оригинал, не старија од 30 дана).
Уз напред наведену документацију потребно је за сваку појединачну
тачку доставити и следеће:
 За средства из тачке 1. – уговор са физичким лицем – власником земљишта о
испоруци садница, копију важеће личне карте лица са којим је потписан уговор,
потврду надлежног органа о измирењу обавеза на основу пореза и осталих
јавних прихода за лице са којим је потписан уговор (оригинал, не старију од 30
дана), списак површина са спецификацијом трошкова (образац ПФЛ-1),
пројекат извођења радова посебно за сваку парцелу или групу суседних
парцела (образац ПФЛ-2), извод из листа непокретности за предметно
земљиште (оригинал, не старији од 30 дана), копију катастарског плана за
предметне парцеле (може фотокопија), а ако се ради о обрадивом
пољопривредном земљишту I до V класе и фотокопију сагласности за промену
намене издату од стране надлежног органа.
 За средства из тачке 2. – списак површина са спецификацијом трошкова
(образац ППО-1 за земљиште обухваћено основама газдовања шумама, или
образац ППН-1 за земљиште које није обухваћено основама газдовања шумама),
пројекат извођења радова посебно за сваку парцелу или групу суседних
парцела (образац ППО-2 за земљиште обухваћено основама газдовања шумама
које није планирано за пошумљавање у плану гајења, или образац ППН-2 за
земљиште које није обухваћено основама газдовања шумама), уговор о
обезбеђеном шумском садном материјалу са регистрованим произвођачем
уколико сопственик земљишта не поседује расадник, извод из листа
непокретности за предметно земљиште (оригинал, не старији од 30 дана),
копију катастарског плана за предметне парцеле (може фотокопија), а ако се
ради о обрадивом пољопривредном земљишту I до V класе и фотокопију
сагласности за промену намене издату од стране надлежног органа.
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 За средства из тачке 3. - списак површина предвиђених за конверзију са
спецификацијом трошкова (образац КОН-1), а ако радови нису планирани
основом и пројекат извођења радова (образац КОН-2) са фотокопијом
записника шумарско-ловног инспектора о потреби извођења радова.
 За средства из тачке 4. – Фотокопију решења о регистрацији шумског
расадника издатог од стране надлежног органа, спецификацију броја
произведених садница (образац САД) и фотокопију записника шумарско-ловног
инспектора о контроли производње репродуктивног материјала шумског дрвећа
након извршеног првог здравственог прегледа.
 За средства из тачке 5. – списак површина предвиђених за радове на заштити
шума и шумских засада са спецификацијом трошкова (образац ЗАШ-1), а ако
радови нису планирани основом и пројекат извођења радова (образац ЗАШ-2)
са фотокопијом записника шумарско-ловног инспектора о потреби извршења
радова на заштити шума.
 За средства из тачке 6. – За ставке које се односе на изградњу и
одржавање објеката: списак пројеката изградње и одржавања објеката са
спецификацијом трошкова (образац ЗПП-1), изводе из наведених пројеката
(обрасци ЗПП-2, ЗПП-3, ЗПП-4, ЗПП-5), карту газдинске јединице или њеног
дела у размери која омогућава јасну видљивост локације објеката и графички
прилог из којег се јасно види изглед објекта (за осматрачнице и водозахвате).
 За средства из тачке 6. – За ставку која се односи на набавку
противпожарне опреме у фунцкији заштите шума од пожара: списак
опреме и спецификацију цена (образац ЗПП-6), као и изјаву правног лица о
постојећим количинама и стању наведене противпожарне опреме коју већ
поседује.
 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.
За послове из тачке 1. произвођачи садница могу користити само саднице
из властите производње.
За послове из тачака 1. и 2. могу се користити саднице произведене у
складу са прописима којима се уређује шумски репродуктивни материјал, а
минимални број садница по хектару је за тврде и племените лишћаре 1500
комада, за врбу 1000 комада и за тополу 275 комада.
За послове из тачака 1,2,3,5. и 6. код којих се радови изводе у
подручјима под заштитом а нису планирани основама газдовања шумама,
неопходно је приложити и услове (мишљење) Завода за заштиту природе
Војводине.
За послове из тачака 3,5. и 6. неопходно је поседовање важеће (или у
поступку давања сагласности) основе газдовања шумама из које се подаци уносе
у предвиђене обрасце.
За послове из тачке 6. који се односе на изградњу објеката подносиоци
пријаве морају поседовати пројекте урађене у складу са Правилником.
Подносиоци пријава могу конкурисати за радове започете у 2012. години
(из свих тачака), ако до сада нису за њих добијали буџетска средства по
програмима из претходних година.
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну
документацију.
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 подноси се једна пријава уз коју се прилажу припадајући обрасци
са документацијом за сваку појединачну локацију. Правно лице или предузетник
који конкурише за доделу садница физичким лицима (тачка 1.) подноси за свако
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физичко лице посебну пријаву, у којој може бити више парцела, уз додатну
документацију која се односи на власништво и промену намене за сваку наведену
парцелу.
Рокови за подношење пријава на конкурс са осталом
документацијом су:
- за тачке 1. и 2. закључно са 14.09.2012. године,
- за тачку 3. закључно са 22.06.2012. године,
- за тачке 4,5,6 и 7. закључно са 20.07.2012. године,

потребном

Пријаве се предају у штампаном облику (пријаве, пратећи обрасци
наведени у конкурсу и остала документација) и у електронском облику (пријаве и
пратећи обрасци наведени у конкурсу) на приложеном CD, или електронском
поштом
на
адресу
nenad.radosavljevic@vojvodina.gov.rs
са
назначеним
подносиоцем пријаве и тачком конкурса на коју се пријава односи.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју именује покрајински
секретар за пољопривреду, водоприведу и шумарство.
Критеријум за оцену пријава је квалитет поднете конкурсне
документације.
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.
Пријаве се подносе на адресу Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина бр. 16, са назнаком ''Конкурс за Буџетски фонд за шуме 2012''.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон: 021/ 487-44-07
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