ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА
ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ
О ГОДИШЊЕM ПРОГРАМУ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

- ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ-

Нови Сад, април 2020.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Средства за финансирање Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског
фонда за шуме АП Војводине за 2020. годину (у даљем тексту: „Програм за 2020. годину”),
планирају се Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2020. годину у програмској структури у оквиру Програма 0106 „Развој шумарства и ловства”,
Програмска активност 1001 „Одрживи развој и унапређење шумарства”, у укупном износу од
200.492.269,49 135.360.269,49 динара.
Средства из планираних прихода распоређена су у складу са Законом о шумама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др.закон) и 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 aутономне
покрајине („Службени гласник РС”, број 17/13 и 20/16), у даљем тексту – Правилник.
Овим програмом утврђује се расподела средстава у износу од 200.492.269,49
135.360.269,49 динара.
II
Средства у износу од 138.000.000,00 динара, користиће се за финансирање следећих
послова у 2020. години:
Програмска активност 0106-1001: Одрживи развој и унапређење шумарства
Под
тачка
II-1

II-2

Програмска активност

Максимална
јединична цена

Пошумљавање - Подизање нових шума

20.000.000,00

1. Тврди и племенити лишћари

160.000,00

дин/ha

2. Меки лишћари

120.000,00

дин/ha

3. Багрем
Унапређивање отворености шума

100.000,00

дин/ha

1. Изгрдња шумских путева

4.000.000,00

дин/km

2.500.000,00

дин/km

II-3

2. Реконструкција шумских путева
Унапређивање расадничке производње

II-4

Производња шумског семена
1. Сакупљање семена храста лужњака и
црног ораха
а) селекционисано семе
б) семе познатог порекла

Укупно динара

81.000.000,00

20.000.000,00
8.000.000,00

55,00
35,00

дин/kg
дин/kg

200,00
150,00

дин/kg
дин/kg

500,00
300,00

дин/kg
дин/kg

200,00
100,00

дин/kg
дин/kg

3.000,00

дин/kg

2. Сакупљање семена осталих храстова
а) селекционисано семе
б) семе познатог порекла
3. Сакупљање семена пољског јасена
а) селекционисано семе
б) семе познатог порекла
4. Сакупљање семена осталих лишћара
а) селекционисано семе
б) семе познатог порекла
5. Сакупљање семена црног и белог бора
II-5

Израда студије могућности пошумљавања
слатина и слатинастих земљишта на територији

2.000.000,00

Програмска активност 0106-1001: Одрживи развој и унапређење шумарства
Под
тачка

Максимална
јединична цена

Програмска активност

Укупно динара

АП Војводине
II-6

Пружање стручне и саветодавне подршке
сопственицима шума за које се доноси програм
газдовања шумама

7.000.000,00

Свега за расподелу u 2020. години

138.000.000,00

„Средства у износу од 72.868.000,00 динара, користиће се за финансирање
следећих послова у 2020. години:
Програмска активност 0106-1001: Одрживи развој и унапређење шумарства
Под
тачка

Програмска активност

II-1

Унапређивање отворености шума

II-2

Изградња шумских путева
Пружање стручне и саветодавне
подршке сопственицима шума за које
се доноси програм газдовања шумама

Свега за расподелу u 2020. години

Максимална
јединична цена

Укупно
динара
65.868.000,00

4.000.000,00

дин/km
7.000.000,00

72.868.000,00

Сви износи количина, јединичних цена и укупни износи динара су максимално могући
износи и зависе од конкретних пројеката у пријавама.
Средства из подтачке II-1 користиће се за пошумљавање необраслог шумског
земљишта, пољопривредног земљишта, у складу са Законом о пољопривредном земљишту и
другог земљишта на којем је дозвољено пошумљавање. Корисници средстава су правна лица
из члана 70. Закона о шумама, правна лица произвођачи садница који имају закључен уговор
о изради и реализацији пројеката радова са власником земљишта, и правна лица сопственици
шума. Средства су намењена за пошумљавања земљишта на територији АП Војводине.
Средства из подтачке II-2 користиће се за изградњу тврдих шумских путева (I и II
фаза по Правилнику) и реконструкцију тврдих шумских путева на територији АП Војводине.
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама и правна лица
сопственици шума.
„Средства из подтачке II-1 користиће се за изградњу тврдих шумских путева
(I и II фаза по Правилнику) на територији АП Војводине. Корисници средстава су
правна лица из члана 70. Закона о шумама и правна лица сопственици шума.“
Средства из подтачке II-3 користиће се за финансирање програма и пројеката
унапређивања расадничке производње (набавку опреме и изградњу објеката који служе за
производњу садног материјала) у регистрованим шумским расадницима. Корисници средстава
су правна лица која имају имају регистроване шумске расаднике на територији АП Војводине,
у складу с прописима.
Средства из подтачке II-4 користиће се за финансирање производње шумског
семена Корисници средстава су правна лица која имају имају регистроване семенске објекте
на територији АП Војводине у складу с прописима.
Средства из подтачке II-5 користиће се за финансирање израде студије могућности
пошумљавања слатина и слатинастих земљишта на територији АП Војводине. Корисници
средстава могу бити научне и образовне установе.
Средства из подтачке II-6 користиће се у складу с чланом 71. Закона о шумама.
Корисници средстава су правна лица из чланова 70. и 73. Закона о шумама, а наведени износ
распоређује се према извештају о извршеним пословима у 2019. години и то:
 ЈП „Војводинашуме” по шумским подручјима,
 ЈП „Национални парк Фрушка гора” на подручју националног парка,



удружења сопственика шума за шуме којима они газдују.

„Средства из подтачке II-2 користиће се у складу с чланом 71. Закона о
шумама. Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама, а
наведени износ распоређује се према извештају о извршеним пословима у 2019.
години и то:
 ЈП „Војводинашуме” по шумским подручјима,
 ЈП „Национални парк Фрушка гора” на подручју националног парка.“
III
Средства у износу од
62.492.269,49 динара, користиће се за финансирање
следећих преузетих обавеза по уговорима из ранијих година:
Основ преузимања обавеза
Под
тачка

III-1

Програмска
активност

Пошумљавање Подизање нових
шума

по
програму
из године

2019.

по конкурсу
расписаном
дана

26.3.2019

по уговорима број
104-401-5412/2019-06

1.368.600,00

104-401-5688/2019-06

103.320,00

104-401-5693/2019-06

492.540,00

104-401-5695/2019-06
Укупно III - 1

III-2

Изградња шумских
путева

2019.

26.3.2019

Унапређивање
расадничке
производње

2019.

26.3.2019

1.800.000,00

104-401-4157/2019-06

603.600,00

104-401-4158/2019-06

936.000,00

104-401-4159/2019-06

539.994,00

104-401-4160/2019-06

900.000,00

104-401-4161/2019-06

899.958,96

104-401-4162/2019-06

1.079.966,72

104-401-4163/2019-06

1.324.800,00

104-401-4164/2019-06

564.000,00

104-401-4165/2019-06

780.000,00

104-401-4167/2019-06

4.545.600,00

104-401-4168/2019-06

1.910.400,00

104-401-4169/2019-06

2.160.000,00

104-401-4170/2019-06

1.136.400,00

104-401-4171/2019-06

2.305.200,00
21.485.919,68

104-401-4811/2019-06

81.907,20

104-401-5002/2019-06

1.106.068,32

104-401-5413/2019-06

1.411.956,96

104-401-5643/2019-06

82.944,00

104-401-5644/2019-06

93.494,70

104-401-5667/2019-06

18.240,00

104-401-5682/2019-06

745.632,00

104-401-5687/2019-06

25.411,28

104-401-5689/2019-06

140.619,36

104-401-5690/2019-06

184.324,50

104-401-5691/2019-06

1.144.994,40

104-401-5692/2019-06

296.640,00

104-401-5698/2019-06

35.452,83

104-401-5699/2019-06

18.646,32

Укупно III - 3
2019. укупно

75.840,00
2.040.300,00

104-401-4156/2019-06

Укупно III - 2

III-3

Укупно
динара

5.386.331,87
28.912.551,55

Основ преузимања обавеза
Под
тачка

Програмска
активност

III-4

Пошумљавање Подизање нових
шума

по
програму
из године

по конкурсу
расписаном
дана

104-401-6111/2018-06

2018.

Укупно III - 4
13.5.2018

III-5

Изградња шумских
путева

по уговорима број

2018.

104-401-5184/2018-06
104-401-5185/2018-06
104-401-5190/2018-06
Укупно III - 5

2018. укупно
III-6

Пошумљавање Подизање нових
шума

2016

8.12.2016

III-7

2013.

Директна
средства

2013. укупно
Свега за преузете обавезе

291.960,00
291.960,00
11.506.800,00
2.338.157,94
16.093.200,00
29.938.157,94
30.230.117,94

104-401-5180/2016-06
Укупно III - 6

2016. укупно
Израда Пројекта
пошумљавања
државног
пољопривредног
земљишта које се
не издаје у закуп
чији су корисници
општине

Укупно
динара

849.600,00
849.600,00

104-401-3347/2013-06
Укупно III - 7

2.500.000,00

2.500.000,00
62.492.269,49

IV
Средства из подтачке II-1, II-2, II-3 и II-4 додељују се путем конкурса у складу с
Правилником.
Средства из подтачке II-5 додељују се путем јавне набавке.
Средства из подтачке II-6 додељују се директно правним лицима овлашћеним у складу
са Законом о шумама, на основу поднетог извештаја о извршеним радовима.
Средства из тачке III користе се за исплату преузетих обавеза по уговорима из
ранијих година.
Права и обавезе у коришћењу средстава из тачке II регулисаће се уговорима између
корисника средстава и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство. Средства ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине
за 2020.годину.
„Средства из подтачке II-1 додељују се путем конкурса у складу с
Правилником.
Средства из подтачке II-2 додељују се директно правним лицима овлашћеним
у складу са Законом о шумама, на основу поднетог извештаја о извршеним
радовима.
Средства из тачке III користе се за исплату преузетих обавеза по уговорима
из ранијих година.
Права и обавезе у коришћењу средстава из тачке II регулисаће се уговорима
између корисника средстава и Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство. Средства ће се исплаћивати у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине за 2020.годину.“

