Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Грачаничка број 8, Београд
На основу члана 14. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр.
62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15 и 80/2017), а у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике
Србије за 2018. годину (,,Службени гласник РС”, брoj 113/2017) и Уредбe о утврђивању Програма
извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2018. годину
(“Службени гласник РС”, број 39/2018), расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОСИМ НА
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА У 2018. ГОДИНИ
I.

СВРХА КОНКУРСА
Конкурсом за доделу средстава на територији Републике Србије осим на територији
аутономних покрајина у 2018. години (у даљем тексту: Конкурс) се утврђује документација коју је
потребно поднети уз пријаву, остали критеријуми за остваривање права на средства и начин
бодовања појединих критеријума за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања која обухватају:
1) контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта,
2) комасацију (инвестициони радови и геодетско-технички радови),
3) побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта,
4) набавку нове опреме за наводњавање,
5) ископ/бушење бунара у функцији наводњавања,
6) израду пројектно-техничке документације за изградњу и/или реконструкцију система за
наводњавање,
7) студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију и
8) студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта од значаја за јединицу локалне самоуправе.
II.

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Корисник средстава за радове на новим инвестиционим и другим улагањима на заштити,
уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта може да буде:
1) јединица локалне самоуправе,
2) физичко лице,
3)
овлашћена организација за одређивање основних параметара плодности земљишта,
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

научноистраживачка организација: високошколска образовна установа и институт која је
акредитована од стране Одбора за акредитацију научноистраживачких организација за област
биотехничких наука – пољопривреда и коју је основала Република Србија,
установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних
студија из области пољопривреде коју је основала Република Србија,
привредно друштво и предузетник,
удружење водокорисника,
земљорадничка задруга,
јавно водопривредно предузеће.
КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном
износу до 115.000.000 динара и у висини учешћа до 100% без урачунатог пореза на додату вредност.
А) ПРАВО НА СРЕДСТВА И УСЛОВИ
Право на средства за обављање контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта (у
даљем тексту: Контрола плодности) може да оствари Овлашћена организација за одређивање
основних параметара плодности земљишта: привредно друштво са седиштем на територији
Републике Србије ван територија аутономних покрајина које испуњава услове за обављање
саветодавних послова који су прописани законом којим се уређују саветодавни и стручни послови у
области пољопривреде (у даљем тексту: Овлашћена организација) ако:
- је у оквиру извршене Контроле плодности утврдила основне параметре плодности
земљишта, и то: реакција земљишта (вредност pH) – активна и супституциона киселост, влажност
земљишта, садржај слободног калцијум карбоната, садржај органске материје (садржај хумуса),
садржај укупног азота N који може да буде утврђен и рачунским путем из садржаја органске
материје, садржај лакоприступачног фосфора у облику P2O5 и садржај лакоприступачног калијума у
облику K2O,
- су коришћене методе/начини испитивања појединих основних параметара приказане у
Табели брoj 1.
Табела бр.1: Основни параметри плодности земљишта и методе/начини испитивања
Редни
Основни параметар плодности
Методе/начини испитивања
број
земљишта
рH вредност (активна киселостПотенциометријска метода или друге
рH у H2O и супституциона
прихватљиве методе
1.
киселост- рH у 1M KCl)
утврђивање влажности земљишта –
један од поступака код спровођења
лабораторијских анализа одређивања
влажност земљишта (%)
садржаја слободног CaCO3 и садржаја
органске материје - хумуса
прерачунавањем узорка за анализу на
2.
масу сувог земљишта
Волуметријско одређивање на Scheiblerсадржај слободног калцијум
овом калциметру или друге
карбоната CaCO3 (%)
3.
прихватљиве методе
Волуметријска метода по Тјурину или
садржај органске материје метода по Kotcman-у или друге
хумуса (%)
4.
прихватљиве методе
Метода по Kjeldahl-u или рачунским
садржај укупног азота (%)
путем на основу садржаја хумуса или
5.
друге прихватљиве методе
6.
садржај лако приступачног
AL-метода (по Egner-Riehm-u) уз
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очитавање оптичке густоће на
спектрофотометру или друге
прихватљиве методе
AL-метода (по Egner-Riehm-u) уз
очитавање концентрације на пламеном
фотометру или друге прихватљиве
методе

фосфора (mg P2O5/100g)

7.

садржај лако приступачног
калијума (mg К2O/100g)

- је контрола плодности извршена за обрадиво пољопривредно земљиште од прве до пете
катастарске класе, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди одређеним у складу са
Правилником о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени
гласник РС”, број 39/16, у даљем тексту: подручја са отежаним условима рада у пољопривреди) за
земљиште од прве до седме катастарске класе, за парцеле најмање површине 0,1 ha, за један узорак
по парцели и/или за два узорка по парцели (ако су у питању парцеле са засадима воћарских култура
и/или винограда), за највише 10 узорака по пољопривредном газдинству, и то код:

физичког лица које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем
тексту: Регистар) као носилац или као члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у
активном статусу, на парцелама које су у власништву тих лица и уписане су у Регистар,

закупца пољопривредног земљишта у државној својини (правног или физичког лица
које је носилац или члан породичног пољопривредног газдинства) који је пољопривредно
газдинство, односно комерцијално породично пољопривредно газдинство и парцеле узете у закуп на
којима се врши контрола плодности уписао у Регистар и чије газдинство има активан статус у
Регистру,
- је захтев/пријаву читко потписану од лица из алинеје 3 овог одељка Овлашћена организација
примила почев од 16. августа 2017. године,
- је доставила обједињени извештај о извршеној контроли плодности са резултатима
лабораторијске анализе земљишта са препоруком за ђубрење, видљиво оверен и читко потписан од
стране одговорног лица Овлашћене организације (у даљем тексту: Обједињени извештај) који
нарочито садржи податке о: подносиоцу захтева (име и презиме, односно назив), адреси/седишту
подносиоца захтева, броју пољопривредног газдинства - БПГ, броју катастарске парцеле, општини и
катастарској општини на којој се налази парцела, површини парцеле, катастарској класи, типу
земљишта, начину коришћења земљишта, географским GPS координатама (X и Y координатe
очитане са средишњег дела парцеле), дубини са које је узет узорак, резултатима основних параметара
плодности земљишта и препорука за ђубрење са назначеном употребом појединих врста и количина
(kg/ha/год.): минералних ђубрива, органских ђубрива и оплемењивача земљишта, као и мерама за
побољшање хемијских и биолошких својстава земљишта, и предрачунској цени контроле плодности
појединог узорка.
Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Овлашћена организација подноси следећу документацију:
1. Читко попуњен, потписан и видљиво оверен образац Пријаве на конкурс;
2. Доказ о испуњености услова за обављање саветодавних послова у пољопривреди у складу
са законом којим се уређују саветодавни послови и стручни послови у области пољопривреде;
3. Програм контроле плодности земљишта оверен и потписан од стране одговорног лица чији
су обавезни делови:
- Оснивачки акт (подноси Овлашћена организација чији је оснивач Република Србија),
односно статут,
- подручја општине, односно града са наведеним катастарским општинама на којима се врши
контрола плодности,
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- пројектовани капацитет исказан кроз сврху инвестирања, локацију инвестиције, почетак и
завршетак реализације инвестиције, предрачунску вредност и структуру улагања, техничко технолошка решења којима се реализују препоруке и начин и методе које су коришћене за
испитивање основних параметара плодности и подаци о радним задацима лица ангажованих на
пословима Контроле плодности,
- Обједињени извештај оверен и потписан од стране одговорног лица Овлашћене организације
који се доставља у писаном и електронском облику,
- читко потписана и видљиво оверена изјава одговорног лица Овлашћене организације да:
 је на основу достављене документације од стране пољопривредника утврђено да су
регистрована газдинства подносиоца захтева у активном статусу и да су парцеле са
којих су анализирани узорци уписане у Регистар,
 достављени захтеви пољопривредника на које се односи пријава на Конкурс нису и
неће бити поднесени од стране Овлашћене организације код другог органа Републике
Србије ради остваривања права на средства,
 су подаци о катастарским класама и начину коришћења земљишта унети у Обједињени
извештај увидом у __________________________. Попунити изјаву начином на који је
Овлашћена организација извршила проверу катастарских класа и начина коришћења
(увидом у листове непокретности, увидом у електронску базу података Републичког
геодетског завода или на други начин када је потребно уписати опис провере).
4. Овлашћена организација доставља овлашћење министарства надлежног за послове
пољопривреде да испуњава услове у погледу техничких и стручних капацитета за обављање послова
вршења контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта;
5. Захтев пољопривредника; потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног
газдинства и извод из Регистра о уписаним парцелама или други прихватљив доказ о активном
статусу и уписаним парцелама у Регистар у 2018. години који морају да буду оверени и потписани од
стране надлежног органа који издаје исправу; извештај са резултатима лабораторијске анализе и
препорука који су потписани од стране лица које је вршило лабораторијску анализу и лица које је
издало препоруку и потписан и оверен од стране одговорног лица Овлашћене организације (уредно
сложени у регистраторе посебно за свако пољопривредно газдинство и по редоследу као у
Обједињеном извештају).
6. Предрачун исказан по врстама послова контроле плодности по једном анализираном узорку
и исказан за све достављене анализиране узорке. Врсте активности су:
1. Излазак на терен и узорковање просечног узорка,
2. Лабораторијска анализа,
3. Сачињавање и достава, односно презентовање препоруке.
Овлашћена организација може да оствари право на средства по појединим пословима
Контроле плодности по једном анализираном узорку за:
- излазак на терен и узорковање просечног узорка земљишта до 400 динара без урачунатог
пореза на додату вредност,
- лабораторијску анализу узорка до 1.100 динара без урачунатог пореза на додату вредност,
- сачињавање и доставу препоруке до 400 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
Овлашћена организација:
 предрачуном за један узорак земљишта извршене контроле плодности пројектује
наплату:
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-

до 1.500 динара без урачунатог пореза на додату вредност – 30 поена,
од 1.501 до 1.900 динара без урачунатог пореза на додату вредност – 20 поена,
већу од 1.900 динара без урачунатог пореза на додату вредност – 10 поена;
 има искуство у обављању саветодавних послова у пољопривреди стечено спровођењем
Годишњег програма развоја саветодавних послова у области пољопривреде (доказује се
достављањем уговора закљученог са овим Министарством) – 20 поена;
 је доставила Пријаву за контролу плодности која се односи на укупну површину:
- до 500 хектара – 10 поена,
- од 500 до 1.000 хектара – 20 поена,
- више од 1.000 хектара – 50 поена.
Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријаве на Конкурс се подносе закључно са 1.09.2018. године.

УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИЈОМ
Средства за реализацију инвестиционих радова и геодетско-техничких радова за спровођење
комасације обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 94.999.913,00 динара и у
висини учешћа до 70%, без урачунатог пореза на додату вредност.
А) ПРАВО И ОПШТИ УСЛОВИ
Право да конкурише има јединица локалне самоуправе: општина, град и град Београд, ако је
усвојила Годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2018.
годину, као и Програм комасације и ако је обезбедила учешће сопствених средстава, односно учешће
средстава из других извора у износу од најмање 30 % како би се обезбедила у целости средства по
предрачунској вредности предвиђених улагања.
Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Читко попуњен, потписан и оверен образац Пријаве на Конкурс са наведеним укупним
средствима којима се планира финансирање извођења радова за:
- I фазу комасације (геодетско-технички радови);
- II фазу комасације - инвестициони радови у комасацији (крчење и/или изградња пољских
путева и/или изградња каналске мреже за одводњавање и/или за наводњавање - отворена каналска
мрежа и/или инвестиције у одводњавању изградњом подземне цевне дренаже или комбинацијом
канала и дренова, подизање ветрозаштитних појасева),
2. Одлуке надлежног органа јединице локалне самоуправе о усвајању Годишњег програма за
заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2018. годину и о усвајању Програма
комасације које се прилажу уз пријаву за I и/или за II фазу комасације,
3. Доказ да је јединица локалне самоуправе обезбедила сопствена средства односно средства
из других извора (усвојен буџет за 2018. годину са назначеним позицијама и/или уговор са лицем
које обезбеђује средства).
Уз пријаву за I фазу комасације јединица локалне самоуправе доставља предмер и предрачун
Програма комасације са табеларним приказом позиција радова чије се извођење планира у 2018.
години, потписан и оверен од стране одговорног лица јединице локалне самоуправе (табела предмера
и предрачуна која је саставни део Програма комасације).
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Уз пријаву за II фазу комасације за извођење радова на:
- крчењу дрвећа, старих воћњака и винограда, шикара и дрвенастог растиња са равнањем и
риперовањем, јединица локалне самоуправе доставља и:
а) Ситуациони план у погодној размери са обележеним површинама за крчење
потписан и оверен од стране комисије за комасацију и
б) Предмер и предрачун радова са позицијама радова (крчење дрвећа, старих
воћњака и винограда, шикара и дрвенастог растиња на парцелама и складовима са равнањем и
риперовањем искрчених површина), потписан и оверен од стране комисије за комасацију.
- изградњи пољских путева, јединица локалне самоуправе доставља пројекат потписан и
оверен од стране одговорног пројектанта који нарочито садржи:
а) технички опис радова са елементима за израду предмера радова;
б) ситуациони план у погодној размери са уцртаном путном мрежом, нумерисаним
главним и секундарним путевима, приказом локације сваког одводног јарка, са означеном
стационажом и пречником сваког цевастог пропуста као и са обележеним старим путевима којима
се мења намена;
в) карактеристичне попречне профиле у размери (R 1:50 или R 1:25);
г) предмер и предрачун радова са позицијама за земљане радове, ваљање
постељице, ископ јаркова, уградња цевастих пропуста за све пољске путеве, а за главне путеве са
тврдим коловозом додати позиције за израду коловоза од тврдог материјала;
д) посебан предмер и предрачун за старе путеве у комасационом подручју којима
се мења намена, односно који се приводе култури (риперовање, равнање и разастирање хумусног
слоја);
- изградњи каналске мреже за одводњавање и/или за наводњавање - отворена каналска
мрежа и/или инвестиције у одводњавању изградњом подземне цевне дренаже или комбинацијом
канала и дренова јединица локалне самоуправе доставља пројекат потписан и оверен од стране
одговорног пројектанта који нарочито садржи:
а) технички опис радова, карактеристичне попречне профиле за канале, дужину
главних и секундарних канала који су пројектом предвиђени, стационажу и пречник сваког цевастог
пропуста и на ком каналу је предвиђена његова изградња, као и све потребне елементе за утврђивање
количина за предмер радова;
б) ситуациони план у погодној размери усвојене каналске мреже у комасационом
подручју са нумерисаним каналима и цевастим пропустима описаним у техничком извештају;
в) предмер и предрачун са позицијама радова на изградњи канала за одводњавање
(ископ канала, набавка и уградња пропуста).
4. Јединица локалне самоуправе доставља важећи уговор о извођењу радова на комасацији
којим доказује започете радове на комасацији у ранијим годинама.
Г) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
 Учешће сопственог улагања:
- 30% – 20 поена,
- од 30,1% до 35% – 25 поена,
- од 35,1% до 40% – 30 поена,
- од 40,1% до 50% – 40 поена,
- од 50,1% – 50 поена.

Започете комасације у ранијим годинама– 50 поена.
Д) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
6

Јединица локалне самоуправе може да поднесе пријаву на Конкурс закључно са 1.07.2018.
године.
ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном
износу до 22.000.000 динара у висини учешћа до 90%, без урачунатог пореза на додату вредност.
А) ПРАВО НА СРЕДСТВА И ОПШТИ УСЛОВИ
Овлашћена организација може да оствари право на средства за побољшање квалитета
обрадивог пољопривредног земљишта за:
1. рачун лица (корисник) које има право на средства за побољшање квалитета обрадивог
пољопривредног земљишта (материјал за калцизацију прописан законом којим се уређују средства за
исхрану биља и оплемењивачи земљишта);
2. свој рачун, и то за:
- израду највише једног пројекта побољшања квалитета обрадивог пољопривредног земљишта
(у даљем тексту: Пројекат калцизације земљишта), праћење извођења радова и других активности на
побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, пружање стручних савета на
побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта у износу до 30.000 динара без
урачунатог пореза на додату вредност по једном пољопривредном газдинству;
- накнаду трошкова за спровођење јавне набавке материјала за калцизацију и његовог превоза
у износу до 100.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.
Напомена: праћење извођења радова и других активности на побољшању квалитета обрадивог
пољопривредног земљишта који је обавезан део спровођења ове мере, а који су дефинисани Уредбом
и Конкурсом је дневно сачињавање записника који су читко потписани и видљиво оверени од стране
Овлашћене организације и којима се констатује:
1. пријем материјала за калцизацију (место пријема, регистарски број возила које је
допремило материјал за калцизацију, читко написано име и презиме и потпис лица које је преузело
материјал за калцизацију, читко написано име и презиме и потпис лица које је предало материјал за
калцизацију, количина преузетог материјала за калцизацију);
2. утврђивање количине и начина унетог материјала за калцизацију на предметној
пољопривредној парцели читко потписано од стране лица које је добило средство за калцизацију и
читко потписано од стране лица Овлашћене огранизације које је испратило уношење средства за
калцизацију.

Овлашћена организација може да оствари право на средства ако је:
у текућој години извршила пријем Захтева пољопривредника (корисника) за побољшање
квалитета обрадивог пољопривредног земљишта;
анализом основног параметра плодности земљишта – супституционе киселости утврдила pH
вредност до пет лабораторијском анализом земљишта у 1M KCl,
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анализирала земљиште од прве до пете катастарске класе, а за подручја са отежаним
условима рада у пољопривреди земљиште од прве до седме катастарске класе на парцелама најмање
површине 0,1 ha које је физичко лице уписано у Регистар као носилац комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства у активном статусу или члан његовог комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства као власник парцела на којима треба да се изврши побољшање квалитета
обрадивог пољопривредног земљишта поднело Овлашћеној организацији захтев за побољшање
квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (подносилац захтева има статус корисника),
ако је израђен Пројекат калцизације земљишта читко потписан и видљиво оверен од стране
одговорног лица Овлашћене организације, који нарочито садржи:
1. опште карактеристике подручја за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног
земљишта (климатске, педолошке, хидрографске) и стање пољопривредне производње;
2) документацију о власницима пољопривредног земљишта (име и презиме власника
пољопривредне парцеле, број пољопривредног газдинства и штампани лист са подацима о
катастарској парцели доступан у бази података Републичког геодетског завода на интернету);
3) пројектно решење за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта које
нарочито садржи:
 податак о дубини земљишта за коју се умањује киселост,
 податак о потреби уноса средства за хумизацију заједно са средством за калцизацију (t/
ha), подаци о резултатима лабораторијских анализа према дубини узорковања
земљишта и обрачуну следећих параметара калцизације земљишта: реакција земљишта
(вредност pH) супституциона киселост утврђена анализом земљишта у 1M KCl,
механички састав земљишта, активна количина материјала потребног за умањење
киселости (t/ha) и количина оплемењивача земљишта (t/ha). Читко потписани од стране
лица које је вршило лабораторијске анализе и обрачунавало резултате појединих
параметара и количине потребног материјала за калцизацију и читко потписани и
видљиво оверени од стране одговорног лица Овлашћене организације.
Напомена: код веће супституционе киселости земљишта размотрити могућност даљих
анализа са циљем утврђивања потребе за умањењем киселости земљишта и потребне
количине активне материје за умањење киселости земљишта анализама хидролитичке
киселости земљишта, суме адсорбованих базних катјона земљишта, степена
засићености земљишта базама, запреминске масе земљишта и др.
 техничко уређење терена, хидротехнички радови, агротехнички радови у зависности од
врсте радова који су предвиђени пројектним решењем;
4) рокове извођења појединих фаза радова;
5) предмер и предрачун радова читко потписан од стране лица које је израдило пројекат и
читко потписан и видљиво оверен од стране одговорног лица Овлашћене организације,
6) изјаву корисника о сагласности на Пројекат калцизације.
- сачинила обједињени извештај о побољшању квалитета обрадивог пољопривредног
земљишта табеларно исказан и видљиво оверен и читко потписан од стране одговорног лица
Овлашћене организације (у даљем тексту: Обједињени извештај) који нарочито садржи податке у
зависности од пројектног решења о: подносиоцу захтева (име и презиме и адреса подносиоца
захтева, број пољопривредног газдинства - БПГ, број катастарске парцеле, назив општине и
катастарске општине на којој се налази парцела, површини парцеле, катастарској класи, типу
земљишта, начину коришћења земљишта, географским GPS координатама (X и Y координатe
очитане са средишњег дела парцеле) узорковања, дубини са које је узоркован узорак, дубини за коју
се врши умањење киселости земљишта, резултатима лабораторијских анализа према дубини
узорковања земљишта и обрачуну параметара калцизације земљишта који су утврђивани у
зависности од пројектног решења: реакција земљишта (вредност pH) супституциона киселост
утврђена анализом земљишта у 1M KCl, механички састав земљишта, хидролитичка киселост
земљишта, запреминска маса земљишта, сума адсорбованих базних катјона земљишта, степен
засићености земљишта базама, активна количина материјала потребног за умањење киселости (t/ha) и
количина оплемењивача земљишта (t/ha), предрачунској цени количине средства за калцизацију
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поједине парцеле и предрачунској цени израде Пројекта калцизације (ови подаци се достављају и
табеларно приказани у Excel формату).
Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Овлашћена организација на Конкурс обавезно доставља следећу документацију:
1. Читко попуњен, потписан и оверен образац Пријаве на Конкурс;
2. Захтев пољопривредника (корисника) читко потписан од стране пољопривредника у којем
се нарочито наводе подаци о: датуму подношења захтева Овлашћеној организацији, деловодном
броју Овлашћене организације под којим је заведен захтев, имену и презимену подносиоца захтева,
адреси пребивалишта, броју пољопривредног газдинства – БПГ, броју катастарске парцеле, називу
општине/града и називу катастарске општине на којој се парцела налази, пољопривредној култури
која се налази на парцели, односно о пољопривредној култури према чијим агроеколошким
захтевима се умањује киселост земљишта, површини парцеле са презицираним захтевом за анализу
реакције земљишта (вредност pH) супституционе киселости која се утврђује анализом земљишта у
1M KCl и за израду Пројекта калцизације;
3. Израђене Пројекте калцизације земљишта за све пољопривреднике (кориснике) на чије се
захтеве за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта односи Пријава коју
Овлашћена организација подноси на Конкурс;
4. Обједињени извештај (у папирној форми и у електронском облику у Excel формату).
5. Обједињени предрачун који се односи на све захтеве корисника у Пријави исказан по
врстама послова и ценама:
а) израде једног Пројекта калцизације,
а')праћења извођења радова и других активности на побољшању квалитета обрадивог
пољопривредног земљишта, пружања стручних савета на побољшању квалитета обрадивог
пољопривредног земљишта по једном пројекту,
Напомена: укупна предрачунска вредност активности под тачкама а и а' не може да буде
одобрена од стране овог органа у износу већем од 30.000 динара,
б) свих активности из тачака а и а',
в) укупне количине материјала за калцизацију прописаног законом којим се уређују средства
за исхрану биља и оплемењивачи земљишта израчуната за све Пројекте калцизације који су
достављени уз Пријаву,
г) трошкова за спровођење јавне набавке материјала за калцизацију и превоза материјала за
калцизацију.
6. Доказ о располагању преосталим средствима за потпуну реализацију радова и активности
на побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта према Обједињеном предрачуну:
уговор о финансирању радова и активности на побољшању квалитета обрадивог пољопривредног
земљишта,
7. Доказ о искуству у обављању саветодавних послова у пољопривреди (доставља Овлашћена
организација која има потребно искуство): закључен уговор са Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде о обављању саветодавних послова у пољопривреди

В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
Овлашћена организација:

обезбеђује средства од јединице локалне самоуправе за потпуну реализацију радова и
активности на побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта којим ослобађа од
плаћања пољопривреднике – 50 бодова;

обезбеђује средства из других извора за потпуну реализацију радова и активности на
побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта којим ослобађа од плаћања
пољопривреднике – 40 бодова;
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обезбеђује средства за потпуну реализацију радова и активности на побољшању
квалитета обрадивог пољопривредног земљишта закључењем уговора са подносиоцима захтева
(корисницима) – 20 бодова;

има искуство у обављању саветодавних послова у пољопривреди стечено спровођењем
Годишњег програма развоја саветодавних послова у области пољопривреде (доказује се
достављањем уговора закљученог са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде) –
20 поена;

више од 50% од укупно предложених парцела је супституционе киселости мање од 4 –
30 поена;

више од 40% од укупно предложених парцела је супституционе киселости мање од 4 –
20 поена;

више од 30% од укупно предложених парцела је супституционе киселости мање од 4 –
10 поена.
Д) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Овлашћена организација може да поднесе пријаву на Конкурс за побољшање квалитета
обрадивог пољопривредног земљишта закључно са 13.07.2018. године.
НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном
износу до 92.400.000 динара и у висини учешћа до 60%, без урачунатог пореза на додату вредност.
A) КОРИСНИК СРЕДСТАВА
Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему
набављену у 2018. години може да оствари:
1) Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
2) Научноистраживачка организација,
3) Установа,
4) Привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом
којим се уређује рачуноводство, предузетник, удружење водокорисника и земљорадничка задруга.
Б) ОПШТИ УСЛОВИ
Корисник средстава право на средства за набавку нове опреме за наводњавање може да
оствари ако је уписан у Регистар у активном статусу и ако је уписао у Регистар парцеле на којима се
поставља опрема за наводњавање.
Корисник средстава право на средстава може да оствари ако за предметно инвестиционо
улагање не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу и код
других органа и институција.
Корисник средстава може да поднесе највише једну пријаву која се односи на набављену
опрему минималне вредности 40.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.
В) ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Привредно друштво, предузетник, земљорадничка задруга и удружење водокорисника право
на средства за набавку нове опреме за наводњавање могу да остваре ако су уписани у одговарајући
регистар код Агенције за привредне регистре у активном статусу.
Научноистраживачка организација: високошколска образовна установа и институт може да
оствари право на средства ако је акредитована од стране Одбора за акредитацију
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научноистраживачких организација за област биотехничких наука – пољопривреда и коју је
основала Република Србија.
Установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних
студија из области пољопривреде које је основала Република Србија.
Г) ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА
Износ средстава који се одобрава је до 60% вредности набављене опреме за наводњавање без
урачунатог пореза на додату вредност на коју се односи пријава и која се сматра прихватљивим
инвестиционим улагањем у смислу овог конкурса.
Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 4.000.000 динара
без урачунатог пореза на додату вредност.
Д) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Корисник средстава на конкурс обавезно подноси:
1. Читко попуњен и потписан, односно оверен образац пријаве;
2. Рачун за предметно инвестиционо улагање издат у 2018. години, који гласи искључиво и
само на подносиоца пријаве;
3. Доказ о плаћању инвестиционог улагања и то:
а) налог за пренос средстава на којем је назначени дужник-налогодавац Kорисник средстава и
наведено је његово име и презиме, односно његов назив, односно назив пословне банке код које је
одобрен кредит оверен од стране банке или извод оверен од стране банке или оверена од стране
банке потврда о извршеном налогу за пренос код безготовинског плаћања или,
б) налог за уплату оверен од стране банке на којем је назначени уплатилац искључиво
корисник средстава и наведено је његово име и презиме односно назив са фискалним исечком,
в) фискални исечак код готовинског плаћања или плаћања картицом;
4. Отпремница потписана од стране подносиоца пријаве;
5. Гарантни лист за извршену набавку предметне опреме за коју је утврђена обавеза издавања
гарантног листа, односно оверена и потписана изјава продавца да предметна опрема не подлеже
гаранцији;
6. Изјава пољопривредника, односно одговорног лица да под кривичном и материјалном
одговорношћу тврди да за предметно инвестиционо улагање не користи и да неће користити
подстицаје, субвенције и донације по другом основу;
7. Потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта,
односно седишта подносиоца пријаве да за набавку опреме за наводњавање не користи подстицаје по
неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет
другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од месец дана од дана подношења пријаве;
8. Доказ о упису у одговарајући регистар код Агенције за привредне регистре (доставља
привредно друштво, предузетник, земљорадничка задруга и удружење водокорисника);
9. Доказ о разврставању (доставља привредно друштво);
10. Одлука о оснивању или други акт на основу којег се утврђује да су научноистраживачка
организација или установа основане од стране Републике Србије;
11. Одлука Одбора за акредитацију научноистраживачких организација за област
биотехничких наука – пољопривреда подноси научноистраживачка организација и акт министарства
надлежног за послове науке о испуњености услова за обављање научноистраживачке делатности од
општег интереса (подноси научноистраживачка организација и то институт у области
пољопривреде),
12. Доказ да високошколска образовна установа има одобрен образовни програм у области
пољопривреде,
13. Решење о верификацији увидом у које може да се утврди за које подручје рада је основана
средња стручна школа (подноси Установа у својству средње стручне школе у подручју рада
пољопривреде коју је основала Република Србија),
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14. Високошколска установа доставља доказ о одобреном студијском програму у области
пољопривреде.
Документација наведена под редним бројевима од 2) до 4), редним бројевима 6) и 7) и редним
бројем 9) се доставља у оригиналу или се достављају оверене фотокопије ових докумената у складу
са законом.
Ђ) ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
Прихватљива инвестициона улагања за набавку нове опреме за наводњавање у смислу овог
конкурса представља набавка нове опреме за наводњавање и то:
- пумпе, агрегата за пумпу ( на дизел, бензински и електропогон), фертигатора, фертигационе
пумпе, манометра, филтера, окитена (доводних цеви), разводних цеви, дрипова/латерала, капајућих
трака, капаљки, распрскивача (спринклера), тифона, тифона са кишном рампом, кишне рампе,
кишног крила, воденог топа/топа за наводњавање, центар пивота, резервоара у функцији
обезбеђивања воде за наводњавање и цистерне у функцији обезбеђивања воде за наводњавање.
- за изградњу бунара: бунарска цев/филтерска бунарска цев.
Е) НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА И ДРУГИ НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ
- набавка опреме путем лизинга, компензације и асигнације,
- улагање у систем за наводњавање који се налази на катастарским парцелама од којих ни
једна није земљиште које се користи за пољопривредну производњу. Напомена: земљиште које се
користи за пољопривредну производњу су њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци и
трстици.
- Корисник средстава не може да оствари право на средства за набавку нове опреме за
наводњавање која није дефинисана у тачки Ђ) овог дела конкурса.
Ж) ДУЖНОСТ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
Корисник средстава који оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање
дужан је да:
1) нову опрему за наводњавање користи у складу са предвиђеном наменом;
2) нову опрему за наводњавање не отуђи нити да другом лицу на коришћење или у закуп у
року од годину дана од набавке нове опреме за наводњавање за коју се не издаје гарантни лист,
односно у року од пет година од набавке нове опреме за наводњавање за коју се издаје гарантни
лист;
3) сву документацију која се односи на средства чува најмање пет година од дана исплате
средстава.
Кoрисник средстава дужaн je дa врaти изнoс срeдстaвa кojи je примиo решењем:
1) у случају неиспуњавања наведених обавеза;
2) на основу неистинитих или нетaчних пoдaтaкa датих у пријави;
3)на основу фалсификованих доказа који су у вези са предметом остваривања права на
средства.



-

З) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
Површина пољопривредног земљишта која ће се наводњавати:
до 1 хектара – 20 поена,
од 1,01 – 3 хектара – 40 поена,
већа од 3,01 хектара – 50 поена.
Подносилац пријаве:
Привредно друштво и предузетник – 20 поена,
Научноистраживачка организација и установа – 30 поена,
Физичко лице, удружење водокорисника и земљорадничка задруга – 50 поена.
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И) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 1.08.2018. године.
ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА
Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном
износу до 22.000.000 динара и у висини учешћа до 80% по дужном метру ископа/бушења бунара без
урачунатог пореза на додату вредност.
A) КОРИСНИК СРЕДСТАВА
Право на коришћење средстава за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања може да
оствари физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
Б) ОПШТИ УСЛОВИ
Корисник средстава право на средства може да оствари ако је:
1. уписан у Регистар у активном статусу,
2. уписао у Регистар парцелу која је земљиште које се користи за пољопривредну производњу
(њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак и трстик) на којој се треба да се врши ископ/бушење
бунара у функцији наводњавања и власник је те парцеле.
Корисник средстава право на средства може да оствари ако за предметно инвестиционо
улагање не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу и код
других органа и институција.
Корисник средстава може да поднесе највише једну пријаву која се односи на један бунар.
В) ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА
Износ средстава који се одобрава је до 80% вредности по дужном метру ископа/бушења
бунара, односно до 3.000 динара по дужном метру ископа/бушења бунара без урачунатог пореза на
додату вредност.
Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 500.000 динара
без урачунатог пореза на додату вредност.
Г) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Корисник средстава на конкурс обавезно подноси:
1. Читко попуњен и потписан образац пријавe;
2. Извод из катастра непокретности са подацима о власништву на катастарској парцели на
којој треба да се врши ископ/бушење бунара не старији од 3 месеца од дана подношења Пријаве;
3. Предрачун издат у 2018. години са роком важења од најмање 90 дана од дана подношења
Пријаве Министарству, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве са спецификацијом
опреме и радова за изградњу бунара за наводњавање (по врстама радова и врстама опреме која се
монтира са исказаним ценама за сваку врсту рада и сваку врсту опреме посебно, при чему се
земљани радови код ископа/бушења бунара исказују у дужним метрима);
Напомена: Корисник средстава са којим Управа за пољопривредно земљиште закључи уговор
о коришћењу средстава ће бити у обавези да достави коначан рачун који ће садржати спецификацију
по врстама опреме и врстама радова идентичну спецификацији достављеној на предрачуну.
4. Изјава пољопривредника оверена у складу са законом да под кривичном, материјалном и
сваком другом одговорношћу тврди да ће изградња бунара бити одговoрно изведена обезбеђивањем
свих потребних дозвола које су прописане материјалним законима којима се уређује изградња бунара
у функцији наводњавања, као и да се пријава односи на изградњу новог бунара;
5. Потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта,
односно седишта подносиоца захтева да за изградњу бунара не користи подстицаје по неком другом
основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог
поступка за коришћење подстицаја, не старија од месец дана од дана подношења пријаве.
Документација наведена под редним бројевима од 3) до 5) се доставља у оригиналу.
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Д) ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
Прихватљива инвестициона улагања у смислу овог конкурса за ископ/бушење бунара у 2018.
години су:
- земљани радови који се изводе приликом ископа/бушења бунара.
Ђ) НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА И ДРУГИ НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ
- улагање на катастарској парцели која није земљиште које се користи за пољопривредну
производњу,
- плаћање ископа бунара путем лизинга, компензације и асигнације,
- порези укључујући порез на додату вредност,
- други радови, односно друга улагања приликом извођења радова на ископу/бушењу бунара,
- трошкови који се односе на добијање сагласности за ископ/бушење бунара у складу са
позитивним законским прописима и трошкови пратећих административних такси.
Д) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
 Изградња бунара се обавља на парцели која:
- не налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди – 20 поена,
- налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди – 50 поена.
 Предрачунска цена дужног метра ископа/бушења бунара је:
- до 6.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност – 50 поена,
- већа од 6.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност – 30 поена.
Ђ) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 1.08.2018. године.
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И/ИЛИ
РЕКОНСТРУКЦИЈУ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
Средства за израду пројектно техничке документације за изградњу и/или реконструкцију
система за наводњавање се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 22.000.000
динара у висини до 100 % без урачунатог пореза на додату вредност.

А) КОРИСНИК СРЕДСТАВА И ПРАВО НА СРЕДСТВА
Право на коришћење средстава за израду пројектно-техничке документације за изградњу
и/или реконструкцију система наводњавање под условима утврђеним Уредбом и Конкурсом може да
оствари јавно водопривредно предузеће подношењем пријаве на конкурс у своје име, а средства
остварује за рачун лица које израђује пројектно-техничку документацију за изградњу и/или
реконструкцију система за наводњавање и лица које врши техничку контролу пројектно техничке
документације. Јавно водопривредно предузеће остварује право на средства за свој рачун за праћење
израде пројектно – техничке документације (спровођење поступка јавне набавке пројектанта и
техничке контроле и друге активности на праћењу израде пројектно-техничке документације за
изградњу и/или реконструкцију система наводњавање).
Пројектно-техничком документацијом у смислу овог Конкурса сматра се израда пројеката
дефинисаних одредбама Закона о планирању и изградњи потребних за изградњу и/или
реконструкцију предложених система за наводњавање, као и неопходних студија дефинисаних у
складу са позитивним законским прописима (студија оправданости, студија о процени утицаја на
животну средину и сл.) и прибављање неопходних сагласности и осталих дозвола у складу са
важећим законским прописима.
Б) УСЛОВИ
Јавно водопривредно предузеће може да оствари право на средства за израду пројектнотехничке документације за изградњу и/или реконструкцију система наводњавање (у даљем тексту:
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Израда пројектно-техничке документације) на територији Републике Србије осим на територији
аутономних покрајина ако достави пријаву на Конкурс и образложени предлог за израду пројектнотехничке документације оверен и потписан од стране одговорног лица (у даљем тексту: Образложени
предлог).
Образложени предлог може да се односи на Израду пројектно-техничке документације једног
или више система за наводњавање.
Образложени предлог нарочито садржи податке о:
Јединици локалне самоуправе, граду или граду Београду на чијој/чијим
територији/територијама се предлаже израда пројектно-техничке документације,
Катастарским општинама на чијој територији, односно на чијим територијама се
предлаже израда пројектно-техничке документације,
Површини пољопривредног земљишта за коју се израђује пројектно-техничка
документација,
Броју потенцијалних корисника којима се пружа могућност за коришћење доведене
воде за потребе наводњавања,
Предрачунској вредности израде пројектно-техничке документације посебно за сваки
систем за наводњавање према његовом називу и према свим врстама активности у тачки А) овог дела
конкурса за које Јавно водопривредно предузеће може да оствари право на средства.
В) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавно водопривредно предузеће на Конкурс доставља:
1. Пријаву,
2. Образложени предлог,
3. Предрачун који се односи на све све врсте радова и активности на које јавно водопривредно
предузеће може да оствари право на средства сачињен према следећим ставкама:
- појединачна предрачунска цена пројектовања техничке документације за изградњу и/или
реконструкцију система наводњавање коју би остварило јавно водопривредно предузеће за рачун
лица које израђује пројектно-техничку документацију за изградњу и/или реконструкцију система за
наводњавање - пројектанта,
- појединачна предрачунска цена вршења техничке контроле коју би остварило јавно
водопривредно предузеће за рачун које врши техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу,
ако је јавно водопривредно предузеће у оквиру Образложеног предлога предвидело израду пројекта
за грађевинску дозволу,
- појединачна предрачунска цена за изградњу и/или реконструкцију система наводњавање
коју би остварило јавно водопривредно предузеће за свој рачун за праћење израде пројектно –
техничке документације.
- збир предрачунских вредности свих наведених ставки за све предложене системе за
наводњавање.
В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА
 Потенцијална површина пољопривредног земљишта предвиђена за наводњавање код
појединачног система за наводњавање:
- мање од 100 ha – 20 поена
- од 100 до 500 ha -30 поена
- више од 500 до 1000 ha – 40 поена
- више од 1000 ha – 50 поена

 Број потенцијалних корисника којима се пружа могућност за коришћење доведене воде
за потребе наводњавања по појединачном систему за наводњавање:
- мање од 30 корисника – 10 поена
- од 30 до 50 корисника – 20 поена
- више од 50 до 100 корисника – 30 поена
- више од 100 до 200 корисника – 40 поена
- више од 200 корисника – 50 поена
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Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријава на Конкурс подноси се закључно са 20.06.2018. године.

СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ, ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном
износу до 35.000.000 динара у висини до 100%, без урачунатог пореза на додату вредност.
А) ПРАВО И УСЛОВИ
Право да конкурише има научноистраживачка организација: високошколска образовна
установа и институт која је акредитована од стране Одбора за акредитацију научноистраживачких
организација за област биотехничких наука – пољопривреда и коју је основала Република Србија ако
достави предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта и спецификацију
трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица).
Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Научноистраживачка организација подноси:
1. Читко попуњен, потписан и оверен образац Пријаве на Конкурс;
2. Предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта у области заштите
и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију који нарочито садржи:
1) назив студијско-истраживачког рада/програма/пројекта,
2)податке о подручју проучавања у виду табеларног приказа података о локацијама
истраживања: назив града/општине, катастарске општине, број катастарске парцеле, култура
земљишта (пољопривредно земљиште), површина парцеле на којој се анализира земљиште,
површина пољопривредног земљишта коју репрезентују спроведене анализе на парцелама сходно
уједначености особина земљишта и других параметара ако их има са аспекта циља вршења анализа
за испитивану територију (доставити и у електронском облику у Excel формату),
3) податке о методама које се примењују и потребном материјалу за израду студијскоистраживачког рада/програма/пројекта,
4) опис циља и сврхе проучавања,
5) опис плана трошкова израде студијско-истраживачког рада/програма/пројекта:
за рад запослених, односно рад ангажованих лица на изради студијско-истраживачког
рада/програма/пројекта (име и презиме, уговор о раду/уговор о регулисању обавеза ангажованог лица
на изради студијско-истраживачког рада/програма/пројекта, стручна спрема и број ангажованих
дана, дневна висина накнаде за рад по дану),
набавке опреме и материјала потребног за извођење студијско-истраживачког
рада/програма/пројекта,
писања и штампања рада,
износ средстава сопственог суфинансирања или суфинансирања из другог извора или
вредност прихватљивих радова на изради студијско-истраживачког рада/програма/пројекта са којим
научноистраживачка организација учествује у реализацији а не потражује од министарства,
- укупан износ потребних средстава за извођење студијско-истраживачког рада, програма и
пројекта,
- табеларни приказ рекапитулације планираних радова са месечном динамиком извођења
радова по врсти и количини радова и активностима на изради студијско-истраживачког
рада/програма/пројекта, односно исказан по лицу које учествује у раду, његовој стручној спреми и
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броју дана за поједине радове са исказаним трошковима који су усклађени са спецификацијом из
тачке 6) овог дела конкурса.
6) Спецификацију-предрачун трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица);
4. Одлуку о оснивању или други акт на основу којег се утврђује да је научноистраживачка
организација основана од стране Републике Србије;
5. Одлука Одбора за акредитацију научноистраживачких организација за област биотехничких
наука – пољопривреда и акт министарства надлежног за послове науке о испуњености услова за
обављање научноистраживачке делатности од општег интереса;
6. Доказ да високошколска установа има одобрен студијски програм у области пољопривреде;
7. Оверена и потписана Изјава одговорног лица о томе да ли научноистраживачка
организација располаже потребном опремом и сопственом лабораторијом;
8. Табеларни приказ података о запосленима на раду по Пријави чија месечна примања
обезбеђује министарство надлежно за послове науке (месечни износ накнаде и дневни износ накнаде
за рад).
В) ПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА:
1. Трошкови рада на терену: превоз, дневнице за рад на терену, преноћиште са оброцима,
ангажовање механизације за ископ педолошких профила и слично у случајевима неповољних
климатских услова за рад ручним алатима уз изјаву одговорног лица да овакав начин рада не утиче
на тачност резултата;
2. Трошкови рада у лабораторији: цена анализе по испитиваном параметру и узорку;
3. Опрема и материјал који су неопходни за израду рада/ програма/ пројекта, а којима према
изјави одговорног лица научноистраживачка организација не располаже и који ће бити обезбеђени за
време израде рада/програма/пројекта;
4.Дневна накнада за рад ван терена запослених, односно ангажованих лица
на
пројекту/програму/студији;
5. Трошкови штампања материјала.
Г) НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА
1. Трошкови режије у случају када је у достављеној спецификацији трошкова наведена цена
рада по анализираном параметру и узорку;
2. Дневнице за рад на пројекту за дане рада у лабораторији када је у достављеној
спецификацији трошкова наведена цена рада по анализираном параметру и узорку;
3. Дневна накнада за рад већа од 30% од нето висине средстава коју обезбеђује министарство
надлежно за послове науке за дневни рад запосленог лица на изради рада/програма/пројекта;
4. Набавке опреме, материјала и др. које ће бити реализоване након достављања завршеног
рада/програма/пројекта министарству.
5. Анализе и други рад на катастарским парцелама на непољопривредном земљишту.
6. Набавка опреме, материјала и штампања рада чија је предрачунска вредност већа од 30% од
укупне предрачунске вредности израде рада/програма/пројекта.
В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА СУ:
-

Редни
број

ЗА ЗАШТИТУ И КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Област истраживања
предложеног Студијско
– истраживачког
рада/програма/пројеката:

Критеријуми за бодовање предлога
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Укупан
број
бодова

1.

контролe плодности
обрадивог
пољопривредног
земљишта

опасне и штетне
материје у
пољопривредном
земљишту и/или води за
наводњавање

2.

Број анализираних
узорака
Број анализираних
параметара и
параметара добијених
рачунским путем

до 50

1

од 51 до 100
више од 100

3
5

најмање 7

1

од 8 до 15
више од 15

3
5

2.1.Aналитичко
до 5 штетних и опасних
утврђивање штетних
материја у пољопривредном
и опасних материја у
земљишту и/или води за
пољопривредном
наводњавање
земљишту и/или води
за наводњавање
од 6 – 8 штетних и опасних
(неорганског и/или
органског порекла) и материја у пољопривредном
земљишту и/или води за
процене граничних
наводњавање
вредности ових
материја у
пољопривредној
више од 8 штетних и
производњи
опасних материја у
(испитивано
пољопривредном
земљишту
земљишта и/или
и/или
води
за
наводњавање
испитивана вода за
наводњавање)
поређењем граничних број анализираних узорака
вредности штетних и
земљишта и/или воде за
опасних материја у
наводњавање већи од 100
пољопривредном
земљишту и/или води
за наводњавање које
су утврдиле
број анализираних узорака
међународно
земљишта и/или воде за
признате институције,
наводњавање од 150
односно које су
утврђене научним
радовима
од 3 до 5 пољопривредних
2.2. Утврђивање
култура
толеранције
изабраних
више од 6 пољопривредних
пољопривредних
култура
култура на
анализиране садржаје
до 5 штетних и опасних
опасних и штетних
материја
материја у
од 6 до 10 штетних и
пољопривредном
опасних материја
земљишту и/или води
за наводњавање
више од 10 штетних и
(неорганског и/или
опасних материја
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10

20

30

3

5

8
15
12
15
18

број анализираних узорака
земљишта, воде и
пољопривредне културе
већи од 100
органског порекла)
број анализираних узорака
које су утврдиле
земљишта, воде и
међународно
пољопривредне културе
признате институције,
већи од 150
односно које су
2.3. Oстали радови из
области штетних и
опасних материја у
до 50
пољопривредном
број
земљишту и/или
анализираних
води за наводњавање
узорака

број
анализираних
параметара и
параметара
добијених
рачунским
путем

10

13

1

од 51 до 100

3

више од 100

5

од 5 до 10

1

од 11 до 15

3

више од 15

5

3.

Радови и активности из области ерозије
пољопривредног земљишта

-

20

4.

Остали радови и активности из области заштите
и коришћења пољопривредног земљишта

-

10

5.

За сваку наредну пријаву поднету од стране истог подносица приликом бодовања
критеријума се умањује укупан збир бодова за 10 бодова.

Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријава на Конкурс подноси се закључно са 1.07.2018. године.
СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ, ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У
ОБЛАСТИ УРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ
СРБИЈУ
Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном
износу до 28.000.000 динара у висини до 100%, без урачунатог пореза на додату вредност.
А) ПРАВО И УСЛОВИ
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Право да конкурише има научноистраживачка организација: високошколска образовна
установа и институт која је акредитована од стране Одбора за акредитацију научноистраживачких
организација за област биотехничких наука – пољопривреда и коју је основала Република Србија ако
достави предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта и спецификацију
трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица).
Научноистраживачка организација подноси:
1. Читко попуњен, потписан и оверен образац Пријаве на Конкурс;
2. Предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта у области заштите
и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију који нарочито садржи:
1) назив студијско-истраживачког рада/програма/пројекта,
2) податке о подручју проучавања у виду табеларног приказа података о локацијама
истраживања: назив града/општине, катастарске општине, број катастарске парцеле, култура
земљишта (пољопривредно земљиште), површина парцеле на којој се анализира земљиште,
површина пољопривредног земљишта коју репрезентују спроведене анализе на парцелама сходно
уједначености особина земљишта и других параметара ако их има са аспекта циља вршења анализа
за испитивану територију (доставити и у електронском облику у Excel формату),
3) податке о методама које се примењују и потребном материјалу за израду студијскоистраживачког рада/програма/пројекта,
4) опис циља и сврхе проучавања,
5) опис плана трошкова израде студијско-истраживачког рада/програма/пројекта:
за рад запослених, односно рад ангажованих лица на изради студијско-истраживачког
рада/програма/пројекта (име и презиме, уговор о раду/уговор о регулисању обавеза ангажованог лица
на изради студијско-истраживачког рада/програма/пројекта, стручна спрема и број ангажованих
дана, дневна висина накнаде за рад по дану),
набавке опреме и материјала потребног за извођење студијско-истраживачког
рада/програма/пројекта,
писања и штампања рада,
износ средстава сопственог суфинансирања или суфинансирања из другог извора или
вредност прихватљивих радова на изради студијско-истраживачког рада/програма/пројекта са којим
научноистраживачка организација учествује у реализацији а не потражује од министарства,
укупан износ потребних средстава за извођење студијско-истраживачког рада,
програма и пројекта;
- табеларни приказ рекапитулације планираних радова са месечном динамиком извођења
радова по врсти и количини радова и активностима на изради студијско-истраживачког
рада/програма/пројекта, односно исказан по лицу које учествује у раду, његовој стручној спреми и
броју дана за поједине радове са исказаним трошковима који су усклађени са спецификацијом из
тачке 6) овог дела конкурса
6) Спецификацију-предрачун трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица);
4. Одлуку о оснивању или други акт на основу којег се утврђује да је научноистраживачка
организација основана од стране Републике Србије;
5. Одлуку Одбора за акредитацију научноистраживачких организација за област биотехничких
наука – пољопривреда и акт министарства надлежног за послове науке о испуњености услова за
обављање научноистраживачке делатности од општег интереса;
6. Доказ да високошколска установа има одобрен студијски програм у области пољопривреде;
7. Изјава одговорног лица о томе да ли научноистраживачка организација располаже
потребном опремом и сопственом лабораторијом.
8. Табеларни приказ података о запосленима на раду по Пријави чија месечна примања
обезбеђује министарство надлежно за послове науке (месечни износ накнаде и дневни износ накнаде
за рад).
В) ПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА:
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1. Трошкови рада на терену: превоз, дневнице за рад на терену, преноћиште са оброцима,
ангажовање механизације за ископ педолошких профила и слично у случајевима неповољних
климатских услова за рад ручним алатима уз изјаву одговорног лица да овакав начин рада не утиче
на тачност резултата;
2. Трошкови рада у лабораторији: цена анализе по испитиваном параметру и узорку;
3. Опрема и материјал који су неопходни за израду рада/ програма/ пројекта, а којима према
изјави одговорног лица научноистраживачка организација не располаже и који ће бити обезбеђени за
време израде рада/програма/пројекта;
4. Дневна накнада за рад ван терена запослених, односно ангажованих лица
на
пројекту/програму/студији;
5. Трошкови штампања материјала.
Г) НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА
1. Трошкови режије у случају када је у достављеној спецификацији трошкова наведена цена
рада по анализираном параметру и узорку;
2. Дневнице за рад на пројекту за дане рада у лабораторији када је у достављеној
спецификацији трошкова наведена цена рада по анализираном параметру и узорку;
3. Дневна накнада за рад већа од 30% од нето висине средстава коју обезбеђује министарство
надлежно за послове науке за дневни рад запосленог лица на изради рада/програма/пројекта;
4. Набавке опреме, материјала и др. које ће бити реализоване након достављања завршеног
рада/програма/пројекта министарству.
5. Анализе и други рад на катастарским парцелама на непољопривредном земљишту.
6. Набавка опреме, материјала и штампања рада чија је предрачунска вредност већа од 30% од
укупне предрачунске вредности израде рада/програма/пројекта.
В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА СУ:
Редн
и број

1.

ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Област истраживања предложеног
Студијско – истраживачког
Критеријуми за бодовање предлога
рада/програма/пројеката
до 5 - 5 бодова
од
6 до 10 – 15
број отворених
бодова
педолошких профила
више од 10 -23
бода
до 7 - 1 бод
број анализираних
параметара
од 7 до 10 -5
земљишта и/или
бодова
квалитета воде за
више од 10-15
наводњавање
бодова
Из области наводњавања
број
до 10 култура
пољопривредних
– 1 бод
култура за које се
од 11 до 20 -5
одређује потреба за
бодова
водом, потребна
количина воде за
наводњавање и
више од 20 – 8
др.на основу
бодова
испитиваних
параметара
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Укупан
број
бодова

46

2.

Из области комасације

25

број анализираних
узорака

2.

Побољшање физичких, хемијских
и биолошких особина земљишта
(оглињавање и/или опескавање
земљишта и/или смањење
киселости земљишта и/или
смањење алкалности земљишта,
мелиоративно ђубрење земљишта
и друге мере)

4.

30

до 5- 5 бодова
Број анализираних
параметара

Број издатих
препорука
пољопривредницима
на чијим парцелама
су рађене анализе
3.

до 50- 5
бодова
од 51 до 70- 7
бодова
више од 70 -10
бодова

Остали радови из области уређења
пољопривредног земљишта

од 5 до 7 - 7
бодова
више од 7-10
бодова
до 15 – 5
бодова
од 15 до 30- 7
бодова
више од 30 10 бодова

-

10

За сваку наредну пријаву поднету од стране истог подносица приликом бодовања
критеријума се умањује збир бодова за 10 бодова.

Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријава на Конкурс подноси се закључно са 1.07.2018. године.

ЗАЈЕДНИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗРАДУ СТУДИЈСКОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА,
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Редн
и број

Критеријум
Обухваћена површина пројектом/студијом/програмом
< 25.000 ха

4.

5.

Број бодова

25.001 – 50.000 ха

1
3

> 50.000 ха

5

Подносилац пријаве има потребну опрему и располаже сопственом
лабораторијом

25

22

6.

Подносилац пријаве има и друге изворе финансирања
пројекта/студије/програма (сопствено учешће или других
органа/организација/лица) или подносилац пријаве учествује у
реализацији пројекта/студије/програма у вредност сопственог рада
у прихватљивим улагањима

5

Број извршиоца запослених на пројекту/програму/студији

7.

- др наука 1-3
- др наука >3
- мастер инж. 1-3
- мастер инж.>3
- техничар 1-3
- техничар >3

5
12
3
5
1
2

СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ, ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА
ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, КАО И У ОБЛАСТИ УРЕЂЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном
износу до 12.435.503,70 динара. Износ од 3.000.000 динара намењен за студијско-истраживачке
радове, програме и пројекте у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта од значаја
за јединицу локалне самоуправе, а износ од 9.435.503,70 динара је намењен за студијскоистраживачке радове, програме и пројекте у области уређења пољопривредног земљишта од значаја
за јединицу локалне самоуправе. Средства се одобравају са учешћем до 75%, односно 85% за
подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, без урачунатог пореза на додату вредност.
А) ПРАВО И УСЛОВИ
Право да конкурише има јединица локалне самоуправе: општина, град и град Београд ако је
усвојила Годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2018.
годину и ако је обезбедила сопствена средства, односно средства из других извора којим се у
потпуности финансирају предложени радови и активности.
Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Читко попуњен, потписан и оверен образац Пријаве на Конкурс;
2. Предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта у области заштите
и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за јединицу локалне самоуправе који нарочито
садржи:
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1) назив студијско-истраживачког рада/програма/пројекта,
2)податке о подручју проучавања у виду табеларног приказа података о локацијама
истраживања: назив града/општине, катастарске општине, број катастарске парцеле, култура
земљишта (пољопривредно земљиште), површина парцеле на којој се анализира земљиште
(доставити и у електронском облику у Excel формату).
3) податке о методама које се примењују и потребном материјалу за израду студијскоистраживачког рада/програма/пројекта,
4) опис циља и сврхе проучавања,
5) опис плана трошкова израде студијско-истраживачког рада/програма/пројекта:
- за рад лица на изради рада/програма/пројекта (стручна спрема и број ангажованих дана),
- набавке опреме и материјала,
- писања и штампања рада,
- износ средстава сопственог суфинансирања или суфинансирања из другог извора,,
- укупан износ потребних средстава за извођење студијско-истраживачког рада, програма и
пројекта;
6) Спецификацију-предрачун трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица);
7) Одлуку надлежног органа јединице локалне самоуправе о усвајању Годишњег програма за
заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2018. годину.
8) Доказ да је јединица локалне самоуправе обезбедила сопствена средства односно средства из
других извора (усвојен буџет за 2018. годину са назначеним позицијама и/или уговор са лицем које
обезбеђује средства неопходна за потпуно финансирање предложених радова и активности).

В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА СУ:
-

Редни
број

1.

ЗА ЗАШТИТУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Студијско –
истраживачки
рад/програм/пројекат
из области:

контролe плодности
обрадивог
пољопривредног
земљишта

Критеријуми за бодовање

број анализираних
узорака
број анализираних
параметара и
параметара добијених
рачунским путем

2.1.Aналитичко
садржаја опасних и
утврђивање
штетних и
штетних материја у
опасних материја у
пољопривредном
пољопривредном
земљишту и/или
води за наводњавање земљишту и/или води за
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Број
бодова

до 50

1

од 51 до 100
више од 100

3
5

најмање 7

1

од 8 до 15
више од 15
до 5 штетних и опасних
материја у
пољопривредном
земљишту и/или води за
наводњавање

3
5
10

2.

наводњавање
(неорганског и/или
органског порекла) и
процене граничних
вредности ових
материја у
пољопривредној
производњи
(испитивано земљишта
и/или испитивана вода
за наводњавање)
поређењем граничних
вредности штетних и
опасних материја у
пољопривредном
земљишту и/или води за
наводњавање које су
утврдиле међународно
признате институције,
односно које су
утврђене научним
радовима

2.2. Утврђивање
толеранције изабраних
пољопривредних
култура на анализиране
садржаје опасних и
штетних материја у
пољопривредном
земљишту и/или води за
наводњавање
(неорганског и/или
органског порекла) које
су утврдиле
међународно признате
институције, односно
које су утврђене
научним радовима

2.3. остали радови из
области штетних и
опасних материја у
пољопривредном
земљишту и/или води
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од 6 – 8 штетних и
опасних материја у
пољопривредном
земљишту и/или води за
наводњавање

20

више од 8 штетних и
опасних материја у
пољопривредном
земљишту и/или води за
наводњавање
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број анализираних узорака
земљишта, воде и
пољопривредне културе
већи од 100

3

број анализираних узорака
земљишта, воде и
пољопривредне културе
већи од 150

5

од 3 до 5 пољопривредних
култура

8

више од 6
пољопривредних култура

15

до 5 штетних и опасних
материја

12

од 6 до 10 штетних и
опасних материја

15

више од 10 штетних и
опасних материја

18

број анализираних узорака
земљишта, воде и
пољопривредне културе
већи од 100

10

број анализираних узорака
земљишта, воде и
пољопривредне културе
већи од 150

13

број
анализираних
узорака

до 50

1

за наводњавање
од 51 до
100

3

више од
100

5

број
од 5 до 10
анализираних
параметара и
параметара од 11 до 15
добијених
рачунским
више од 15
путем

1
3
5

2.

Радови и активности из области ерозије
пољопривредног земљишта

-

20

3.

Остали радови и активности из области
заштите и коришћења пољопривредног
земљишта

-

10

-

ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Редн
и број

Студијско – истраживачки рад/програм/пројекат

Број бодова

1.

Из области комасације

46

2.

Из области наводњавања

30

3.

Остали радови из области уређења пољопривредног земљишта

20

ЗАЈЕДНИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАДОВЕ НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Редн
и број

Критеријум

4.

Обухваћена површина пројектом/студијом/програмом
< 25.000 ха
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Број бодова

1

5.

6.

7.

25.001 – 50.000 ха

3

> 50.000 ха

5

Лице са којим ће јединица локалне самоуправе закључити уговор о
извођењу студијско-истраживачких радова, програма и пројеката ће
имати потребну опрему и располагати сопственом лабораторијом
Подносилац пријаве има обезбеђена средства финансирања израде
пројекта/студије/програма (сопствено учешће или других
органа/организација/лица) у износу већем од 15%, односно од 25%
од предрачунске вредности дефинисане достављеном
спецификацијом уз Пријаву који је истовременоо и већи од
минималног износа са којим јединица локалне самоуправе
учествује у финансирању радова.
Број извршиоца запослених лица на пројекту/програму/студији са
којим ће јединица локалне самоуправе закључити уговор ће
располагати следећим кадровима:
- др наука 1-3
- др наука >3
- мастер инж. 1-3
- мастер инж.>3
- техничар 1-3
- техничар >3

25

5

5
12
3
5
1
2

Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријава на Конкурс се подноси закључно са 20.06.2018. године.
ОПШТИ УСЛОВИ
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује в.д. директора Управе за
пољопривредно земљиште.
У случају потребе, Управа за пољопривредно земљиште задржава право да од подносиоца
пријаве затражи документацију са циљем уређивања поднете Пријаве, као и право да затражи
додатну документацију са циљем утврђивања и извођења доказа којом би се утврдиле чињенице које
су од значаја за поступање у управној ствари. Ако подносилац пријаве не достави додатну или
допунску документацију у утврђеном року, Управа за пољопривредно земљиште ће у складу са
законом одбацити пријаву као непотпуну.
Уколико два или више корисника средстава имају исти број бодова предност ће имати корисник
који је раније поднео пријаву.
Пријаве на Конкурс које нису поднете на време или су поднете од стране подносиоца пријаве
који нема својство Корисника средстава ће бити одбачене.
Коначну одлуку о расподели средстава доноси в.д. директора Управе за пољопривредно
земљиште за сваку врсту радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта.
Права и обавезе између Управе за пољопривредно земљиште и Корисника средстава регулисаће
се уговором, осим код остваривања права на средства за набавку нове опреме за наводњавање.
Исплата средстава ће се вршити у складу са расположивим средствима до нивоа одобрених
апропријација.
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Конкурс се објављује у скраћеној верзији у „Службеном гласнику“ Републике Србије а потпуни
текст конкурса биће објављен на званичној интернет страници Министарства пољопривреде,
27

шумарства и водопривреде, www.mpzzs.gov.rs односно на страници Управе за пољопривредно
земљиште upz.minpolj.gov.rs.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у просторијама Управе за
пољопривредно земљиште, Грачаничка број 8 III спрат или са сајта Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде www.mpzzs.gov.rs односно на страници Управе за пољопривредно
земљиште upz.minpolj.gov.rs.
Пријаве се шаљу на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа
за пољопривредно земљиште, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „за конкурс - (навести намену
улагања)“ и то за сваку намену се пријава подноси појединачно.
Додатне информације могу се добити позивом бројева телефона 011/3348-046, 011/3282-039 и
011/3288-260 сваког радног дана у времену од 10.00-12.00 часова.
Број телефона руководиоца Групе за заштиту и уређење пољопривредног земљишта је 011/3281521.
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(Име и презиме носиоца комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства)

(Пребивалиште – место, улица и број)
БПГ
ЈМБГ
Контакт телефон
ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ
НАВОДЊАВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Сагласно са одредбама Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу
и коришћењу пољопривредног земљишта за 2018. годину (“Службени гласник РС”, број 39/18) и
Конкурса за доделу средстава на територији Републике Србије, осим на територији аутономних
покрајина у 2018. години, подносим пријаву за доделу средстава за ископ/бушење бунара у функцији
наводњавања у 2018. години који ће се градити на катастарској парцели која је уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава:
Подаци о катастарској парцели на којој ће се вршити ископ/бушење бунара:
Назив
општине

Назив
катастарске
општине

Бр.катастарске
парцеле

Назив
катастарске
културе

Катастарска
класа

Број
постојећих
бунара

Власништво
(заокружити податак у
вези са власништвом)
у целости у
власништву

сувласни
штво

Површина
парцеле
ha

ar

m²

Подаци из предрачуна:
Врста рада
(I)

Количина рада
исказана у
метрима дужним
(II)

Предрачунска цена без
ПДВ по метру дужном
ископа/бушења бунара
(динари)
(III)

Укупна
предрачунска
вредност ПДВ
(динари)
(IV)

Укупна
предрачунска цена
са ПДВ (динари)
(V)

Укупно
(динари)
(II x III)

Земљани радови
на
ископу/бушењу
бунара

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања
обрасца исти пажљиво прочитао и разумео, као и да су горе наведени подаци тачни.

У___________________________ , ____________________2018. године
________________________________________
потпис Подносиоца пријаве
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ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ СА ПРИХВАТЉИВОШЋУ ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛAГАЊA У РАДОВЕ
ЗА ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА
1) ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
Прихватљива инвестициона улагања у смислу овог конкурса, и то за ископ бунара у 2018. години су:
- земљани радови приликом ископа/бушења бунара.
2) НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА И ДРУГИ НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ
- улагање на катастарској парцели која није земљиште које се користи за пољопривредну производњу,
- плаћање ископа бунара путем лизинга, компензације и асигнације,
- порези укључујући порез на додату вредност,
- други радови, односно друга улагања приликом извођења радова на ископу/бушењу бунара,
- трошкови који се односе на добијање сагласности за ископ/бушење бунара у складу са позитивним
законским прописима и трошкови пратећих административних такси.

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам упознат са
информацијом која се односи на прихватљивост улагања у радове на ископу/бушењу бунара, као и да
сам исту пажљиво прочитао и разумео.

У___________________________ , ____________________2018. године
________________________________________
потпис подносица Пријаве
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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА У
ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА
Подносилац Пријаве на конкурс обавезно подноси:

1. Читко попуњен и потписан образац пријавe;
2. Извод из катастра непокретности са подацима о власништву на катастарској парцели на
којој треба да се врши ископ/бушење бунара не старији од 3 месеца од дана подношења Пријаве;
3. Предрачун издат у 2018. години са роком важења од најмање 90 дана од дана подношења
Пријаве Министарству, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве са спецификацијом
опреме и радова за изградњу бунара за наводњавање (по врстама радова и врстама опреме која се
монтира са исказаним ценама за сваку врсту рада и сваку врсту опреме посебно, при чему се
земљани радови код ископа/бушења бунара исказују у дужним метрима);
Напомена: Корисник средстава са којим Управа за пољопривредно земљиште закључи уговор
о коришћењу средстава ће бити у обавези да достави коначан рачун који ће садржати спецификацију
по врстама опреме и врстама радова идентичну спецификацији достављеној на предрачуну.
4. Изјава пољопривредника оверена у складу са законом да под кривичном, материјалном и
сваком другом одговорношћу тврди да ће изградња бунара бити одговoрно изведена обезбеђивањем
свих потребних дозвола које су прописане материјалним законима којима се уређује изградња бунара
у функцији наводњавања, као и да се пријава односи на изградњу новог бунара;
5. Потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта,
односно седишта подносиоца захтева да за изградњу бунара не користи подстицаје по неком другом
основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог
поступка за коришћење подстицаја, не старија од месец дана од дана подношења пријаве.
Документација наведена под редним бројевима од 3) до 5) се доставља у оригиналу.

Контакт особе
Растко Ценић
Горица Петковић

Број контакт телефона:
011/3282-039
Информације у вези са подношењем Пријаве на конкурс могу се добити сваког радног дана у
времену од 10:00 – 12:00 часова.
Напомена: Читко попуњен и потписан, образац Пријаве са прописаном документацијом се доставља
у затвореној коверти Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за
пољопривредно земљиште, на адресу Београд, Немањина 22-26 са назнаком „Пријава на конкурс за
ископ/бушење бунара у функцији наводњавања“.
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