На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину
(''Службени лист АПВ'' број 20/09 и 18/2010 - ребаланс) и Програма руралног развоја АП
Војводине за 2010. годину (''Службени лист АПВ'' број 12/2010)
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
расписује
КОНКУРС
за доделу подстицајних бесповратних средстава у области руралног развоја
у АП Војводини
у 2010. години за програм:
- ИЗГРАДЊА НОВИХ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПИЈАЦА И ВАШАРИШТА
Финансира се: изградња нових сеоских пијаца и вашаришта као и реконструкција
постојећих сеоских пијаца и вашаришта, са територије AП Војводине.
Корисници средстава су општине и месне заједнице.
Потребна документација:
1) Пријава на конкурс
2) Одлука надлежног органа општине односно Одлука Савета месне заједнице о
реализацији пројекта
3) Сагласност општине (уколико је подносилац захтева месна заједница)
4) Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту може реализовати
Пројекат – за изградњу и реконструкцију: Локацијска дозвола или
Грађевинска дозвола
5) Главни пројекат са предмером и предрачуном радова
6) Доказ о праву својине односно правном основу коришћења непокретности на
којој се реализује пројекат
7) Фотокопија картона депонованих потписа
8) Фотокопија личне карте одговорног лица
Укупна подстицајна бесповратна средства која ће се додељивати на основу овог
конкурса износе 19.500.000,00 динара.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне документације и
развијеност општине.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава
регулисаће се уговором.
Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП
Војводине.
Рок за реализацију одабраних прoјеката је годину дана од дана дознаке средстава.
Подношење пријава за финансирање пројеката
Подносиоци имају право учешћа на конкурс искључиво са једним поднетим пројектом.
Образац ''Пријава на конкурс'' и текст ''Сагласност'' могу се преузети у Покрајинском
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство (Нови Сад, Бул. Михајла Пупина
16, I спрат канцеларија 44а) или преузети са званичног сајта Секретаријата
www.psp.vojvodina.gov.rs.
Пријава на конкурс, са свом потребном документацијом подноси се закључно са 19.
новембром 2010. године путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
са назнаком „КОНКУРС ЗА ПИЈАЦЕ И ВАШАРИШТА“ и „НЕ ОТВАРАТИ“.
или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Владе АПВ.
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом,
послате путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се
разматрати.
Додатне информације могу се добити на телефон: 021/456-973.
Конкурсна документација се не враћа.

ПРИЈАВА
на конкурс за доделу подстицајних бесповратних средстава у области руралног
развоја у АП Војводини у 2010. години за програм:
ИЗГРАДЊА НОВИХ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПИЈАЦА И ВАШАРИШТА

1. Подаци о подносиоцу пријаве
Назив месне заједнице која
подноси пријаву
Улица и број
Поштански број и место
Град / Општина
e-mail
Порески идентификациони
број (ПИБ)
Матични број
Јединствен број корисника
Буџетских средстава (ЈБКБС)
Основни број рачуна буџетског
корисника
Име и презиме председника
савета Месне заједнице
Име и презиме лица са
овлашћењем за потпис уговора
(попуњава се уколико председник савета
месне заједнице није у могућности да
потпише уговор)

Име и презиме
Име и презиме
лица за
контакт

телефон
Мобилни
телефон
2. Подаци о пројекту

Назив пројекта
Место реализације пројекта
Вредност пројекта (динара)
Износ тражен од Секретаријата
(динара)
Као одговорно лице, потврђујем да су подаци наведени у пријави и конкурсној
документацији истинити и веродостојни.

Подносилац пријаве:
Датум:__________2010. год.

М.П.

___________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД / ОПШТИНА
__________________________________________
__________________________________________
БРОЈ:
ДАТУМ:
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ
И ШУМАРСТВО
Булевар Михајла Пупина 16
НОВИ САД

САГЛАСНОСТ
У
складу
са
Конкурсом
за
доделу
подстицајних
бесповратних средстава у области руралног развоја у АП
Војводини у 2010. години за програм: Изградња нових
и
реконструкција постојећих пијаца и вашаришта, који је расписао
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, дајемо сагласност да се средства намењена МЕСНОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ
________________________________________________
уплате на прописан уплатни рачун.
Након преноса средстава са уплатног рачуна на рачун буџета
града/општине, а у складу са Решењем Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, извршићемо пренос истих,
на подрачун месне заједнице.

Градоначелник / Председник Општине
__________________________________
/потпис/

__________________________________
/име и презиме/

