
 

 

П Р И Ј А В А 

 

на Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта у 2022. години  

Пријава на конкурс се подноси за: 

 Уређење пољопривредног земљишта у поступку комасације 

 (инвестициони радови) 

крчење дрвећа, старих воћњака и винограда, шикара и дрвенастог растиња; изградња 

пољских путева; изградња каналске мреже за одводњавање, односно за наводњавање; 

изградња  цевне  дренаже за одводњавање. 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

             Подаци о подносиоцу пријаве 

Назив јединице локалне самоуправе која подноси 

пријаву 
 

Поштански број и место  

Улица и број (седиште)  

Матични број  

ПИБ подносиоца пријаве  

Број текућег рачуна који је отворен код Управе за 

трезор 
 

Име и презиме председника/градоначелника јединице 

локалне самоуправе 
 

Име и презиме лица са овлашћењем за потпис уговора  

(попуњава се уколико председник/градоначелник није 

у могућности да потпише уговор) 

 

 

 

Подаци о лицу за контакт 

Име и презиме  

број телефона  

број мобилног 

телефона  

Подаци о Програму комасације 

Назив Програма комасације и назив катастарске 

општине или катастарских општина на којима се 

уређује пољопривредно земљиште комасацијом 

 

 

Укупна вредност средстава (динари без ПДВ-а) 

потребних за извођење радова у 2022. години 
 

 

Укупан износ тражен од Управе за пољопривредно 

земљиште (динари без ПДВ)  

 

Као одговорно лице, потврђујем да су подаци наведени у пријави и конкурсној документацији 

истинити и веродостојни.  

 

                                                                               Подносилац пријаве 

 

Датум:__________2022. год.  М.П.         ___________________ 

 



 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УРЕЂЕЊЕ 

ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ 

(ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ)  

 

Јединица локалне самоуправе на конкурс подноси: 
 

1. читко попуњен, потписан и оверен образац Пријаве на конкурс са наведеним укупним 

средствима потребним за финансирање извођења радова у поступку комасације; 

2. акт скупштине јединице локалне самоуправе о усвојеном програму комасације; 

3. оверен извод из буџета јединице локалне самоуправе са назначеним позицијама које се 

односе на опредељена средства за радове у комасацији и са изводом усаглашену изјаву одговорног 

лица јединице локалне самоуправе дату под кривичном и материјалном одговорношћу да јединица 

локалне самоуправе располаже потребним средствима (са наведеним износом) намењеним за 

извођење радова у комасацији на комасационом подручју (са наведеним подацима о катастарским 

општинама) која су расподељена на позицијама (са наведеним позицијама у буџету једнице локалне 

самоуправе на којима су расподељена средства за комасацију) и/или важећи уговор са лицем које 

обезбеђује средства за те сврхе увидом у који може да се утврди намена и висина средстава која се 

обезбеђује за спровођење комасације и са уговором усаглашену изјаву одговорног лица јединице 

локалне самоуправе дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је јединица локалне 

самоуправе обезбедила потребна средства (са наведеним износом) намењена за извођење радова у 

комасацији на комасационом подручју (са наведеним подацима о катастарским општинама) која ће 

бити пренета на рачун јединице локалне самоуправе од стране лица са којим је закључен уговор (са 

наведеним позицијама у буџету једнице локалне самоуправе на којима сe расподељују средства за 

комасацију) закључно са (навести датум преноса средстава); 

4. важећи уговор о извођењу инвестиционих радова у комасацији у случају када је јединица 

локалне самоуправе закључила уговор о извођењу радова; 

5. табеларни приказ инвестиционих радова у форми предмера и предрачуна радова који се 

изводе у 2022. години и за које се подноси пријава за остваривање права на коришћење средстава 

који је потписан и оверен од стране одговорног лица јединице локалне самоуправе или потписан и 

оверен од стране одговорног лица комисије за комасацију и сачињен на истоветан начин у погледу 

редног броја позиције, описа позиције/радова, количине радова, јединичне ценe поједине врсте 

радова и укупне ценe радова као код предмера и предрачуна из уговора са извођачем радова, односно 

као код предмера и предрачуна из Програма комасације. 

6. Графичке, односно пројектне прилоге у зависности од врсте инвестиционих радова на које 

се пријава на Конкурс односи:  

а) ситуациони план у одговарајућој размери са означеним деловима за крчење и на сваком 

појединачном означеном делу за крчење написаним подацима о површинама које се крче потписан и 

оверен од стране одговорног лица комисије за комасацију. 

б) одговарајући пројекат за изградњу пољских путева или извод из тог пројекта потписан и 

оверен од стране одговорног лица који нарочито садржи: 

          -  технички опис радова са елементима за израду предмера радова; 

- ситуациони план у одговарајућој размери са уцртаном путном мрежом (стари путеви којима 

се мења намена и нови пољски путеви); 

- предмер и предрачун радова са позицијама за изградњу пољских путева оверен и потписан од 

стране одговорног лица.  

  в) одговарајући пројекат или извод из тог пројекта за изградњу каналске мреже за 

одводњавање, каналске мреже за наводњавање или за изградњу цевне дренаже за одводњавање 

потписан и оверен од стране одговорног лица који нарочито садржи: 

- технички опис радова са елементима за израду предмера радова;  

- ситуациони план у одговарајућој размери усвојене каналске мреже, односно цеви за дренажу 

у комасационом подручју; 

 - предмер и предрачун са позицијама радова на изградњи канала за одводњавање или за 

наводњавање, односно на изградњи цевне дренаже за одводњавање оверен и потписан од стране 

одговорног лица.  

 



 

НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА:  

 

  - финансирање радова подносилаца пријава који нису извршили обавезе правдања 

примљеног аванса и сл. у складу са обавезама које су преузели закључењем уговора са 

Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управом за пољопривредно земљиште;  

 - финансирање извођења количина и обима појединих радова већих од количина и обима 

радова из програма комасације; 

-  финансирање израде атарских путева од асфалта; 

-  финансирање радова који су изведени у ранијим годинама; 

-  надокнада пореза, укључујући и порез на додату вредност; 

-  надокнада рада и трошкова комисије за комасацију; 

- финансирање угоститељских трошкова. 

 

 

Информације у вези са подношењем Пријаве на конкурс могу се добити  сваког радног дана у 

времену од 10:00 – 12:00 часова.  

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

Пријаве на Конкурс се подносе закључно са 29.08.2022. године. 

 

 

 

 

Начин достављања пријаве на конкурс: 

Конкурсна документација (потписана од стране овлашћеног лица у складу са Законом о општем 

управном поступку) доставља се у једном примерку у затвореној коверти поштанским путем, на 

адресу: 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Управа за пољопривредно земљиште 

ул. Немањина 22-26, 11000 Београд 

 

са назнаком:  За КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА 

ЗАШТИТИ,  УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2021. 

ГОДИНИ - Пријава на конкурс за расподелу средстава за уређење земљишта у поступку 

комасације  (инвестициони радови) у 2021. години 

 

(НЕ ОТВАРАТИ) 

 

или непосредно у писарници Управе за заједничке послове републичких органа (у 

затвореној коверти) на наведеној адреси: Београд, Немањина 22-26. 
 

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве. 

 


