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OPШTI DEO
435.
На основу члана 6. Одлуке о додели бесповратних средстава
породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање
стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АП Војводине“, број: 15/19) и члана 15, 16, 24. став 2. и 35а.
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14, 54/14- др. одлука, 37/16 и
29/17), а у вези са чланом 58. Закона о утврђивању надлежности
Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник Републике Србије“, број: 99/09 и 67/12- одлука Уставног суда Републике
Србије IУз 353/09), покрајински секретар за социјалну политику,
демографију и равноправност полова, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ИЛИ
ЧЕТВРТО ДЕТЕ
ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА ИЛИ ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о условима за доделу бесповратних средстава
породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање
стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АП Војводине (у даљем тексту: Правилник), утврђују се
циљеви ове програмске активности, намена средстава, услови за
учешће на конкурсу, поступак за доделу бесповратних средстава
породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање
стамбеног питања или за унапређење услова становања, обавезна
документација, критеријуми за доделу средстава, закључивање
уговора са корисницима средстава и друга питања од значаја за
реализацију конкурса за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији
АП Војводине (у даљем тексту: конкурс).
Породицом из става 1. овог члана сматрају се брачне и ванбрачне заједнице са децом, као и једнородитељске породице (у даљем
тексту: породица).

Бесповратна средства додељују се из средстава Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику Аутономне покрајине Војводине путем јавног конкурса који
расписује Покрајински секретаријат за социјалну политику,
демографију и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат).
II ЦИЉ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
Члан 2.
Циљ спровођења програмске активности путем доделе
бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или
четврто дете јесте заустављање негативних демографских трендова као и афирмација пронаталитетне популационе политике на
територији АП Војводине.
Један од важних предуслова повећања наталитета јесте и решавање стамбеног питања породица у којима се роди треће или четврто дете, односно, родитеља ове деце (у даљем тексту: учесника
конкурса) који у власништву не поседују одговарајућу стамбену
јединицу, као и унапређење услова становања породицама у случајевима у којима мајка роди треће или четврто дете, у смислу
стандарда о одговарајућем стану у складу са чланом 90. Закона
о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број:
104/2016).
III НАМЕНА СРЕДСТАВА
Члан 3.
Бесповратна средства намењена су за:
1. куповину одговарајуће некретнине,
2. доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и
текуће одржавање постојеће некретнине.
У смислу овог Правилника, под некретнином сматрају се стан
или кућа који су уписани у катастар непокретности.
Некретнина из тачке 2. става 1. овог члана мора бити у власништву или сувласништву учесника конкурса или чланова њиховог заједничког домаћинства.
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IV ВИСИНА СРЕДСТАВА

VII УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Члан 4.

Члан 8.

Укупна висина бесповратних средстава која се додељују учесницима конкурса за намене из члана 3. овог Правилника утврђује
се приликом расписивања сваког појединачног конкурса, у зависности од расположивих буџетских средстава.

Учесници конкурса могу бити родитељи у породицама који у
тренутку расписивања конкурса испуњавају следеће услове:

За сваку од намена из члана 3. овог Правилника, предвиђена
је половина укупног износа бесповратних средстава из става 1.
овог члана.
Уколико средства опредељена за једну од намена не буду потпуно утрошена, иста ће бити опредељена за додељивање учесницима конкурса по другим наменама.
О висини додељених бесповратних средстава по свакој појединачној пријави одлучиће покрајински секретар за социјалну
политику, демографију и равноправност полова (у даљем тексту:
покрајински секретар) на предлог Комисије из члана 12. овог Правилника, а највише до 1.200.000,00 динара.
V КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Члан 5.
Средства се додељују на основу конкурса који расписује Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и
равноправност полова.
Текст конкурса се објављује у „Службеном листу АП Војводине“, у јавном гласилу које се дистрибуира на територији АП
Војводине и на веб-сајту Секретаријата www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs.
Члан 6.
Обавезни елементи конкурса су:
1. назив акта на основу којег се расписује;
2. висина укупних средстава предвиђених за доделу;
3. висина бесповратних средстава за коју се може аплицирати;
4. намена средстава;
5. право учешћа;
6. услови за учешће;
7. начин подношења пријаве;
8. рок за подношење пријаве на конкурс;
9. обавезна документација за подношење и
10. други подаци од значаја за успешну реализацију конкурса.
VI ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Члан 7.
Право учешћа на конкурсу имају родитељи из породица у
смислу члана 1. став 2. и члана 2. став 2. овог Правилника којима
се почев од 1. јануара 2018. године, па до дана расписивања конкурса роди треће или четврто дете.
Редослед рођења деце се утврђује према броју живе деце мајке
у моменту подношења пријаве на конкурс.
Једнородитељском породицом, у смислу члана 1. став 2. овог
Правилника, сматра се породица у којој један родитељ самостално врши родитељско право, под условом да је други родитељ:
- непознат,
- преминуо, а није остварено право на породичну пензију и
- постао потпуно и трајно неспособан за рад, а није стекао
право на пензију.

1. да је мајка у породици, на дан 1. јануара 2018. године па до
дана расписивања конкурса, родила дете трећег или четвртог реда рођења, у смислу члана 7. став 2. овог Правилника;
2. да је најмање један од родитеља држављанин Републике
Србије и да на територији Аутономне покрајине Војводине до дана расписивања конкурса има најмање пет година
непрекидно пријављено пребивалиште;
3. да се налазе у брачној или ванбрачној заједници или да
имају статус самохраног родитеља;
4. да се непосредно брину о новорођеном трећем или четвртом детету, да њихова деца претходног реда рођења нису
смештена у хранитељску, старатељску породицу или дата
на усвојење и да нису лишени родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, у складу са законом;
5. да нису корисници новчане социјалне помоћи;
6. да је најмање један од родитеља запослен;
7. да су родитељи трећег, односно, четвртог детета власници или сувласници некретнине или да живе у заједничком домаћинству са власником или сувласником некретнине најмање три године непрекидно до дана расписивања конкурса, уколико аплицирају за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање
некретнине;
8. да учесници конкурса или њихови сродници у правој линији без обзира на степен сродства који са учесницима
конкурса живе у заједничком домаћинству нису купили
или отуђили одговарајућу некретнину у претходних пет
година до дана расписивања конкурса, у смислу члана 2.
овог Правилника.
Члановима заједничког домаћинства учесника конкурса сматраће се сродници у правој линији без обзира на степен сродства
који живе заједно са породицом из члана 1. став 2. овог Правилника
најмање три године непрекидно до дана расписивања конкурса.
Учесници конкурса у оквиру сваког расписаног конкурса могу
конкурисати само са једном пријавом без обзира на намену.
Родитељи који су добили бесповратна средства по претходно
расписаним конкурсима, не могу поново конкурисати по основу
рођења истог детета.
Услови из става 1. морају бити кумулативно испуњени.
VIII ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Члан 9.
У сврху испуњења услова из овог Правилника, учесници конкурса су дужни да доставе следећу документацију:
1. попуњен и потписан образац пријаве на конкурс (преузима се на веб-сајту Секретаријата);
2. фотокопије личних карата за све пунолетне чланове заједничког домаћинства (уколико се ради о чипованој исправи, неопходно је да иста буде очитана), а за малолетне
чланове заједничког домаћинства- потврде о пребивалишту за децу;
3. уверење о држављанству Републике Србије за једног од
учесника конкурса (не старије од шест месеци);
4. уверења о пребивалишту за учеснике конкурса у претходних пет година до дана расписивања конкурса;
5. изводе из матичне књиге рођених за сву децу, односно, за
све чланове заједничког домаћинства учесника конкурса
у случају подношења пријаве на конкурс за средства намењена за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање (не старији од месец дана);
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6. доказ о брачној или ванбрачној заједници – извод из матичне књиге венчаних или изјаву оверену код јавног бележника о постојању ванбрачне заједнице (не старији од
месец дана);
7. доказ о статусу једнородитељске породице- извод из матичне књиге рођених за новорођено дете, извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, решење инвалидске
комисије или потврда Фонда за пензијско и инвалидско
осигурање да није остварено право на пензију (не старији
од месец дана);
8. уверење надлежног органа старатељства о чињеници да
се непосредно брину о новорођеном трећем или четвртом детету, да деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, односно, да ни отац ни мајка нису лишени родитељског права у односу на децу претходног реда рођења
(не старији од месец дана);
9. уверење Центра за социјални рад да учесници конкурса
нису корисници новчане социјалне помоћи (не старији од
месец дана);
10. оверену фотокопију дипломе или уверења о положеним
разредима-испитима као доказ о стеченом образовању;
11. доказ о запослењу и дужини стажа осигурања за учеснике конкурса (листинг издат од стране Фонда за пензијско
и инвалидско осигурање);
12. доказ о приходима оствареним у три месеца који претходе
месецу расписивања конкурса за сваког од учесника конкурса (потврда послодавца);
13. потврду из Министарства финансија Републике Србије Пореске управе да учесници конкурса и њихови сродници у правој линији без обзира на степен сродства који са
учесницима конкурса живе у заједничком домаћинству
нису купили или отуђили некретнину у претходних пет
година до дана расписивања конкурса;
14. изјаву учесника конкурса и њихових сродника у правој линији без обзира на степен сродства који живе у заједничком домаћинству са учесницима конкурса, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да не поседују одговарајућу некретнину на територији Републике Србије, оверену код јавног бележника, односно, надлежног суда;
15. препис листа непокретности, издат од стране Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, за учеснике конкурса и њихове сроднике у правој
линији без обзира на степен сродства који живе у заједничком домаћинству са учесницима конкурса, за некретнину у којој живе;
16. препис листа непокретности, издат од стране Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, за непокретност коју учесници конкурса предлажу
за куповину, односно, за непокретност која је предмет доградње, адаптације, реконструкције, инвестиционог и текућег одржавања;
17. предуговор о купопродаји некретнине, оверен код јавног
бележника;
18. потписан предуговор са правним лицем овлашћеним за
пројектовање и грађевинске радове којим се дефинишу грађевински радови, износ предрачуна и рок за извршење грађевинских радова, у смислу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број: 72/2009, 81/2009- испр, 64/2010- одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука
УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018);
19. технички опис са пописом радова и предмер и предрачун
радова оверен од стране одговорног пројектанта уколико
учесници конкурса аплицирају за текуће одржавање;
20. акт надлежног општинског-градског органа о дозволи за
доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и
текуће одржавање.
Уколико учесници конкурса обезбеђују средства за куповину,
доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће
одржавање стана или куће путем банкарског кредита, дужни су
да Комисији из члана 12. овог Правилника доставе и закључен
уговор о кредиту са банком.
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Документација која се прилаже уз пријаву на конкурс мора
бити у оригиналу осим фотокопије личне карте и оверене фотокопије дипломе о стеченом образовању, односно, оверене фотокопије уверења о положеним разредима-испитима.
Документација поднета на конкурс се не враћа.
Комисија из члана 12. овог Правилника задржава право да од
учесника конкурса, према потреби, затражи и додатну документацију или информације.
IX ПОСТУПАЊЕ СА ПРИЈАВАМА
Члан 10.
Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу који се
преузима на веб-сајту Секретаријата.
Пријава на конкурс из става 1. овог члана подноси се непосредно Секретаријату, лично или путем поште, препорученом
пошиљком, на адресу: Покрајински секретаријат за социјалну
политику, демографију и равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „КОНКУРС за доделу
бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или
четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење
услова становања на територији АП Војводине”.
Члан 11.
Неће се разматрати пријаве које су:
1. Неблаговремене (пријаве које су поднете након истека
рока предвиђеног у тексту конкурса);
2. Недопуштене (пријаве поднете од стране лица која нису
предвиђена конкурсом, односно на која се циљеви конкурса и намена средстава не односе);
3. Непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази и документација, непотписане, са
непопуњеним рубрикама, попуњене графитном оловком,
послате факсом или електронском поштом и које садрже
неразумљиве или нечитке податке и слично).
X ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 12.
Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и
равноправност полова решењем образује Комисију за преглед
пријава са приложеном документацијом, оцењивање и израду
предлога за доделу средстава (у даљем тексту: Комисија).
Комисија броји седам чланова и састоји се од председника Комисије и шест чланова.
Председник Комисије и чланови Комисије имају своје заменике.
У састав Комисије именују се чланови из реда запослених у Секретаријату, као и по један стручњак из области грађевинске, електротехничке и машинске струке, под условом да је уписан у Регистар судских вештака. Заменици чланова Комисије из области грађевинске,
електротехничке и машинске струке, такође морају бити стручњаци
из наведених области који су уписани у Регистар судских вештака.
О свом раду Комисија доноси пословник.
Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са радом и деловањем Комисије, односно
спровођењем Конкурса.
Члан 13.
Након разматрања свих пристиглих пријава, Комисија утврђује
предлоге ранг-листа учесника конкурса за доделу бесповратних
средстава (у даљем тексту: корисници средстава) које доставља
покрајинском секретару на коначно одлучивање.
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Предлози ранг-листа из става 1. овог члана, утврђују се за сваку од намена из члана 3. овог Правилника.
У случају да средства опредељена за једну од намена не буду
потпуно утрошена, иста ће бити додељена учесницима конкурса
за другу намену, на основу већ утврђеног предлога ранг-листе.
Члан 14.
Утврђивање услова из члана 7, 8. и 9. овог Правилника врши се
доделом одговарајућег броја бодова за испуњеност услова у тренутку објављивања конкурса и то:
- за сваког члана породице учесника конкурса - по 10 бодова
(максималан број бодова који учесници конкурса могу
остварити по овом основу износи 60 бодова);
- за свако дете учесника конкурса које није старије од 20 година - по 5 бодова
(максималан број бодова који учесници конкурса могу
остварити по овом основу износи 20 бодова);
- за сваког запосленог учесника конкурса - по 10 бодова;
- за сваког учесника конкурса:
- за сваки навршен месец стажа осигурања - по 0,1 бод;
- за сваког учесника конкурса који има завршену средњу
школу - по 5 бодова;
- за сваког учесника конкурса који има завршене струковне
студије у трајању од три године – по 12 бодова;
- за сваког учесника конкурса који има завршене основне,
мастер или специјалистичке академске студије - по 15 бодова;
- за сваког учесника конкурса који има докторат - по 20 бодова.
Деца за коју учесници конкурса добијају бодове по тачки 1. и
2. из претходног става, рачунају се по мајци која на дан 01. јануар
2018. године и касније роди треће, односно, четврто дете.
У случају када се на расписани конкурс пријави једнородитељска породица, Комисија додељује додатних 15 бодова.
У случају истог броја бодова, предност имају учесници конкурса:
- једнородитељске породице,
- чији су чланови заједничког домаћинства особе са инвалидитетом (учесници конкурса и/или њихова деца под
условом да та деца живе у заједничком домаћинству са
учесницима конкурса),
- породице које су у једном порођају добиле више од једног
детета (близанци, тројке, четворке),
- који имају већи укупан број деце у заједничком домаћинству,
- који имају мања просечна примања остварена у три месеца који претходе месецу расписивања конкурса,
- који не поседују некретнину (стан или кућу) у власништву, а конкурисали су за куповину некретнине,
- који аплицирају за доградњу, адаптацију и реконструкцију некретнине.
Члан 15.
У поступку разматрања пријава на конкурс, Комисија је дужна да:
1. утврди испуњеност услова из члана 8. овог Правилника за
све допуштене, благовремене и потпуне пријаве на конкурс;
2.		сачини бодовне листе у складу са чланом 14. овог Правилника;
3. на основу бодовних листа утврди редослед првенства и
4. сачини извештај о испуњености услова конкурса.
Приликом одлучивања о праву на доделу бесповратних средстава, Комисија, у циљу утврђивања материјалне истине, може
затражити и друге доказе које оцени неопходним.
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Комисија задржава право да затражи и сваку другу додатну
документацију од учесника Конкурса и повезаних лица, као и да
изврши теренску контролу која би утицала на доношење предлога одлуке у смислу остваривања циљева Конкурса.
Члан 16.
Комисија је дужна да у року од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс сачини предлоге ранг-листа учесника конкурса за доделу бесповратних средстава и исте достави
покрајинском секретару.
Покрајински секретар доноси решење о додели бесповратних
средстава у року од 30 дана од дана добијања предлога ранг-листа
за доделу средстава.
Одлука покрајинског секретара је коначна.
Одлука се објављује на огласној табли и на веб-сајту Секретаријата.
XI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
Члан 17.
У року од 15 дана од дана доношења решења из члана 16. овог
Правилника, корисници средстава којима су додељена бесповратна средства за куповину некретнине, закључују уговор о додели
бесповратних средстава са Секретаријатом, а након тога и уговор
о купопродаји некретнине са продавцем/продавцима некретнине.
Корисници средстава су дужни да се ради овере закљученог
купопродајног уговора и заложне изјаве обрате јавном бележнику
у року од 5 радних дана од дана закључивања уговора са Секретаријатом.
Секретаријат ће средства пренети на рачун једног од корисника
средстава у року од 7 радних дана од дана достављања правоснажног решења о укњижби некретнине и заложне изјаве на предметној некретнини издатој од стране Републичког геодетског
завода - надлежне Службе за катастар непокретности.
Корисник средстава је дужан да у року од 3 радна дана од дана
уплате бесповратних средстава, та средства пренесе на рачун
продавца/продаваца и да у року од 3 радна дана од дана уплате на
рачун продавца/продаваца, достави Секретаријату извод из банке
као доказ о извршеној уплати на рачун продавца/продаваца.
Корисници средстава којима су додељена бесповратна средства за куповину некретнине постају власници купљене некретнине у једнаким сувласничким деловима.
У случају да не поступе по одредбама овог члана, корисници
средстава ће бити дужни да солидарно изврше повраћај добијених средстава и надокнаде штету.
Члан 18.
У року од 15 дана од дана доношења решења из члана 16. овог
Правилника, корисници средстава којима су додељена бесповратна средства за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање некретнине, закључују уговор о додели бесповратних средстава са Секретаријатом.
Секретаријат ће средства пренети на рачун једног од корисника
средстава у року од 7 радних дана од дана достављања правоснажног решења о заложној изјави на предметној некретнини издатог од стране Републичког геодетског завода - надлежне Службе за катастар непокретности.
Корисници средстава којима су додељена бесповратна средства за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и
текуће одржавање некретнине, дужни су да добијена средства искористе искључиво за намену за коју су им та средства одобрена,

3. април 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

по предрачуну из члана 9. став 1. тачка 18), односно, по техничком
опису и предмеру и предрачуну радова за текуће одржавање из
члана 9. став 1. тачка 19) овог Правилника.
Корисници средстава су такође дужни да Комисији доставе
два записника грађевинске инспекције или налаза вештака грађевинске струке од којих ће један записник, односно налаз, бити
сачињен током доградње, адаптације, реконструкције, инвестиционог и текућег одржавања предметне некретнине, а други по
завршетку радова као доказ о извршеним радовима.
Корисници средстава су дужни да изврше радове за која су им
иста одобрена и да оправдају утрошак тих средстава у року од
годину дана од дана уплате средстава.
У случају да одобрена средства нису уопште, нису наменски,
нису благовремено или нису квалитетно утрошена, односно, у случају да радови из става 3. нису изведени у складу са добијеним одобрењима издатим по прописима грађевинске струке или у складу са
техничким описом са пописом радова и предмером и предрачуном
радова овереним од стране вештака грађевинске струке, уговор ће
се сматрати раскинутим уз обавезу корисника средстава да солидарно изврше повраћај добијених средстава и надокнаде штету.
Члан 19.

Члан 1.
Члан 7. став 1. тачка 2. Правилника о додели бесповратних
средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или
опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у
2019. години, мења се тако што се иза речи „предузетници „ бришу речи „ који воде двојно или просто књиговодство (без предузетника паушалних обвезника пореза од самосталних делатности)“ и ставља тачка.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Покрaјински секретaријaт зa
привреду и туризам
Број: 144-401-997-1/2019/02
Датум: 21.03.2019.године
ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
Иван Ђоковић,с.р.

437.

Корисници средстава дужни су да на својим сувласничким деловима трпе упис терета забране отуђења и оптерећења предметне некретнине у дужини од пет година од дана укњижбе у корист
Аутономне покрајине Војводине.
Изузетно, предметне некретнине могу бити отуђене у случају
претходно прибављене сагласности Комисије, а на основу одлуке
покрајинског секретара.
Сагласност из претходног става овог члана корисници средстава могу добити уколико Комисији докажу да ће средства од
продаје некретнине у целости бити уложена у куповину некретнине са истим или бољим условима становања, сагласно Закону о
становању и одржавању зграда.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу АП Војводине“, а објавиће се и на огласној табли и на
веб-сајту Секретаријата.
Покрајински секретаријат за социјалну политику,
демографију
и равноправност полова
Број: 139-553-150/2019-03
Нови Сад, 29. март 2019. године
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На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број 37/2014, 54/2017
–др.одлука, 37/2016 и 29/2017), и члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист
АПВ“, број 60/2018) Покрајински секретар за привреду и туризам, доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО
И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2019.
ГОДИНИ
БРОЈ: 144-401-999-1/2019/02
Члан 1.
Члан 7. став 1. тачка 2. Правилника о додели бесповратних
средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала
у 2019. години („Службени лист АПВ“, број 8/2019 и 12/2019),
мења се тако што се иза речи „предузетници „ бришу речи „
који воде двојно или просто књиговодство (без предузетника паушалних обвезника пореза од самосталних делатности)“ и ставља
тачка.
Члан 2.

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу АПВ“.
Покрaјински секретaријaт зa
привреду и туризам

436.
На основу члана 16. и члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број 37/2014, 54/2017
–др.одлука, 37/2016 и 29/2017), Покрајински секретар доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ
МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА
СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2019.
ГОДИНИ
БРОЈ: 144-401-997-1/2019/02

Број: 144-401-999-1/2019/02
Датум: 21.03.2019.године
ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
ИВАН ЂОКОВИЋ,с.р.

438.
На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14
‒ др. Одлука, 37/16 и 29/17), у вези са Законом о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр.
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10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Покрајинском скупштинском одлуком о програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2019. години
(„Службени лист АПВ”, број: 60/18) и Пословником о раду комисије за израду конкурса и правилника и поступања по конкурсима расписаних у Покрајинском секретаријату за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА
У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2019. ГОДИНИ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години (у даљем тексту: Правилник) прописује се висина и начин
доделе средстава, намена средстава, поступак додељивања
средстава, критеријуми за доделу средстава и друга питања
значајна за конкурс из Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години ( у даљем тексту:
Програм), који је саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о програму мера подршке за спровођење пољопривредне
политике за развој села на територији Аутономне покрајине
Војводине у 2019. години („Службени лист АПВ”, број 60/18) на
који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-08181/2018-09 од 07.12.2018.
године.
Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина Аутномне покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински
секретаријат) задужен је за његову реализацију.
Шифра мере
Мера

Сектор млеко

3. април 2019.

Висина и начин доделе бесповратних средстава
Члан 2.
За реализацију активности предвиђено је укупно 250.000.000,00
динара.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса
који се објављује у „Службеном листу АП Војводине“ и у дневним новинама „Дневник“, као и на интернет страници Покрајинског секретаријата (у даљем тексту: Конкурс).
Конкурс је отворен до 22.04.2019. године.
Документација поднета на Конкурс се не враћа. На захтев подносиоца пријава, који нису остварили право на бесповратна средства, могуће
је враћање документације, уз достављање оверене фотокопије исте.
Средства за подршку инвестиција – према Правилнику и по
Конкурсу – додељују се бесповратно.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу утврђују
се у износу до 90 % од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза
на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави
не може бити већи од 1.500.000,00 динара.
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави
износи 500.000,00 динара.
Намена бесповратних средстава
Члан 3.
Бесповратна средства која додељују по овом Конкурсу намењена су за следеће инвестиције:

Мера подршке / инвестиција

101

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Шифра
инвестиције

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

101.1.1.

Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза

101.1.3.

Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације
*** НАПОМЕНА: видети члан 5. тачка 4. Правилника

101.1.4.

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног
стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног
стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни
стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализоване приколице за
транспорт чврстог стајњака, укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)
*** НАПОМЕНА: видети члан 5. тачка 4. Правилника

101.1.5.

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и
дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс
приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери;
омотачи бала и комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена)
*** НАПОМЕНА: видети члан 5. тачка 4. Правилника

3. април 2019.
Сектор месо

Сектор
производње
конзумних јаја

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
101.2.1.

Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се
користе за производњу меса

101.2.3.

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног
стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног
стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни
стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, резервоари за течни
стајњак, специјализоване приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног
стајњака, са одговарајућом опремом), укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)
*** НАПОМЕНА: видети члан 5. тачка 4. Правилника

101.2.5.

Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и
појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране;
опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери;
микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.)
*** НАПОМЕНА: видети члан 5. тачка 4. Правилника

101.2.8.

Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези

101.3.1.

Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја

101.3.2.

Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја

101.3.4.
Сектор воће, грожђе,
поврће (укључујући печурке) и цвеће

101.4.1.

Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива
Подизање нових вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

101.4.2.

Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

101.4.3.

Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима
и вишегодишњим засадима

101.4.4.

Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада

101.4.5.

Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи у
заштићеном простору

101.4.6.

Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при
производњи у заштићеном простору

101.4.7.

Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака при производњи у заштићеном простору

101.4.8.

Сектор пчеларство
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Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)

101.4.9.

Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу при производњи у заштићеном простору

101.4.10.

Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата при производњи у заштићеном простору

101.4.11.

Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (тзв. ђубрење угљен диоксидом при производњи у заштићеном простору)

101.4.13.

Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа

101.4.14.

Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа

101.4.15.

Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа

101.4.17.

Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију

101.4.18.

Опрема/механизација за заштиту од мраза

101.4.24.

Машине за заштиту биља

101.4.25.

Машине за убирање односно скидање усева

101.4.28.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

101.6.1.

Набавка нових пчелињих друштава

101.6.2.

Набавка опреме за пчеларство (кошнице и контејнери)
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Мера

Прерада млека

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

3. април 2019.

Шифра мере

Мера подршке/инвестиција

304.5

Подршка преради на газдинству

Шифра
инвестиције

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

304.5.1.1.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ,
ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА:
– аутоматски уређаји за узорковање
– флексибилна црева са одговарајућим спојницама и прикључцима
– механички филтери
– одвајачи ваздуха (деаератори)
– хладионици за млеко са пратећом опремом (вентили, температурне
сонде и др.)
– складишни танкови са пратећом опремом (мешалице, мерачи и индикатори нивоа, запремине и температуре, вентили и др.)
– цевоводи са вентилима
– пастеризатори са пратећом опремом (балансни котлић, пумпе, вентили, сонде за
мерење температуре, уређаји за припрему вруће воде и др.)
– центрифугални сепаратори за млеко са пратећом опремом
– бактофуге са пратећом опремом
– уређаји за микрофилтрацију млека са пратећом опремом
– уређаји за аутоматску стандардизацију млека са пратећом опремом
– процесни танкови са пратећом опремом (мешалице, мерачи и индикатори нивоа, запремине и температуре, вентили и др)
– дупликатори-ферментори са припадајућом опремом (мешалице, мерачи и индикатори нивоа, запремине, pH и температуре, вентили и др.)
– хомогенизатори за млеко
– упаривачи са припадајућом опремом
– дозатори за разне врсте додатака (ароме, пастозни производи од
воћа и поврћа и др)
– цевасти и плочасти измењивачи топлоте, термизатори са пратећом
опремом и др.
– уређаји за припрему и растварање прашкастих материја (млека у
праху, чоколадног праха и сл.)
– уређаји за отапање замрзнутих производа
– миксери (мешачи)
– тунели за хлађење и ферментацију
– танкови за производњу сирева
– уређаји за сољење сирева
– пресе за сир
– калупи за сир
– уређаји за резање сира
– уређаји за производњу маслаца (бућкалице)
– машине пунилице, разне са пратећом опремом
– машине за паковање транспортног (збирног) паковања
– машине за палетизирање
– уређаји за означавање и етикетирање
– транспортне траке и конвејери
– опрема за контролу и аутоматско управљање са одговарајућим софтверима
– амбалажа за пуњење и паковање производа израђена од метала,
стакла, полимерних материјала, комбинованих материјала, метализованих и силиконизованих полимерних филмова и фолија и др.
ПРОИЗВОДНЕ ЛИНИЈЕ

3. април 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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– процесна опрема за ултрафилтрацију млека (модули за ултрафилтрацију са пратећом опремом, танкови и др.)
– процесна опрема за производњу сирева (разне врсте)
– процесна опрема за производњу сирних и млечних намаза и топљених сирева
– процесна опрема за производњу УХТ производа (стерилизатори,
евапоратори, хомогенизатори, асептик танкови и др.)
– процесна опрема за сушење (млека, сурутке и др. укључујући и храну на бази млека за одојчад и малу децу)
– процесна опрема за производњу кондензованог млека
– процесна опрема за производњу сладоледа
– аутоматске линије за пуњење и паковање производа
Прерада меса

304.5.2.1.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ОМАМЉИВАЊЕ, КЛАЊЕ И ОБРАДУ
ТРУПОВА:
– уређаји и опрема за електрично и/или механичко омамљивање животиња (свиње, говеда, овце/козе, живина, риба и др.)
– опрема за спољашњу обраду трупова свиња (уређаји за шурење,
уређаји за машинско уклањање длака/чекиња, уређаји за спаљивање
заосталих длака/чекиња, уређаји за завршну спољашњу обраду трупа/
„полирање”, опрема за завршно прање трупа и др.)
– вакуум уређај за обраду ректума
– уређаји за скидање коже
– опрема/уређаји за расецање трупова на полутке (тестере)
– електрична, пнеуматска или ручна опрема за одсецање нејестивих
делова трупа (тестере, клешта и др.)
– опрема за ветеринарско-санитарни преглед главе, трупа и
унутрашњих органа
– опрема за чишћење и прање јестивих делова
(изнутрица) на линији клања
– опрема за чишћење, прање и обраду желудаца и црева
– опрема за прихват и транспорт јестивих делова и споредних производа клања
– опрема за механички транспорт и савладавање висинске разлике
на линијама за клање животиња и обраду трупова

304.5.2.2.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, ПРИЈЕМ, ЧУВАЊЕ/
СКЛАДИШТЕЊЕ (ХЛАЂЕЊЕ), УКЛАЊАЊЕ И ПРЕРАДУ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА КОЈИ НИСУ ЗА
ИСХРАНУ ЉУДИ:
– систем за сакупљање крви на линији клања (шупљи ножеви, зупчаста пумпа и изоловани контејнер за привремено складиштење)
– уређај и опрема за уклањање и пнеуматски транспорт садржаја дигестивног тракта из кланице до места за привремено одлагање
– уређај и опрема за уклањање и пнеуматски транспорт споредних
производа животињског порекла из кланице до места за привремено
одлагање
– вакуум уређај са опремом и сабирним танком за уклањање кичмене
мождине из кичменог стуба говеда
– уређаји за вакуум – паковање меса и производа од меса
– уређаји за етикетирење производа и паковања
– аутоматске ваге са етикетирком
– уређаји за нарезивање меса и производа
– машине за паковање у МАП-у меса и производа од меса
– уређаји за скидање омотача
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НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА РАСЕЦАЊЕ, ОБРАДУ, ПРЕРАДУ, ПАКОВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ МЕСА И УСИТЊЕНОГ МЕСА,
ПОЛУПРОИЗВОДА ОД МЕСА, МАШИНСКИ СЕПАРИСАНОГ МЕСА
И ПРОИЗВОДА ОД МЕСА:
– транспортне траке за месо и/или посуде са сировинама
– опрема за расецање меса
– машине за сечење меса
– уређаји за скидање коже са масног ткива
– уређаји за обликовање уситњеног меса и полупроизвода од меса
– уређаји за производњу леда
– уређаји за млевење меса (Волф)
– уређаји за сечење смрзнутог меса („гиљотине”, дробилице и др.)
– уређаји за уситњавање меса (кутери, микрокутери и др.)
– уређаји за мешање меса (са и/или без вакуума)
– машине за механичко сепарисање меса (сепаратори)
– уређаји и опрема за припрему саламуре
– уређаји и опрема за убризгавање саламуре (пикл-ињектори)
– уређаји за „масирање” меса (тамблери)
– вакуум пунилице
– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray”
детектори
– „клипсерице”
– пресе за месо
– уређаји и опрема за дозирање према врсти и капацитету технолошке линије
– затварачице за конзервисане производе у херметички затвореним
контејнерима у складу са врстом и капацитетом технолошке линије
– уређаји и опрема за производњу (припрема, обрада, пуњење,
димљење, ферментацију/ зрење и сушење, складиштење и паковање
ферментисаних производа од меса
– амбалажа за пуњење и паковање производа израђена од метала,
стакла, полимерних материјала, метализованих и силиконизованих
полимерних филмова и фолија и др.

304.5.2.4.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈИ ЗА ХЛАЂЕЊЕ, ПАСТЕРИЗАЦИЈУ И СТЕРИЛИЗАЦИЈУ МЕСА И ПРОИЗВОДА ОД МЕСА:
– опрема и уређаји за хлађење и/или замрзавање и складиштење
смрзнутих сировина и производа
– коморе за термичку обраду – пастеризацију („атмоси”, „пастер
каде/пастеризатори”)
– уређаји за термичку обраду – стерилизацију (аутоклави)

Прерада воћа,
поврћа и грожђа

304.5.3.1.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА СУШЕЊЕ ВОЋА, ПОВРЋА И
ГРОЖЂА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:
– сушаре (тунелске, тракасте, коморне и др.)
– опрема и уређаји за сушење у вакууму
– опрема и уређаји за микроталасно сушење
– опрема и уређаји за осмотско сушење
– опрема и уређаји за сушење замрзавањем (лиофилизација) – лиофилизатор

304.5.3.2.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ ВОЋА И
ПОВРЋА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:
– континуални тунел за замрзавање
– уређај за замрзавање у блоковима
– класичан тунел

3. април 2019.
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НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА БЛАНШИРАЊЕ, ПАСТЕРИЗАЦИЈУ И СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДА:
– бланшери разни, са припадајућом опремом
– пастеризатори (плочасти, цевни, тунелски и др.)
– стерилизатори (хоризонтални, вертикални, континуални и дисконтинуални, односно аутоклави)
– пастер када

304.5.3.4.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА,
КАО И ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:
– ваге (колске, подне и др.)
– транспортери (хоризонтални, коси или вертикални)
– инспекциона трака
– механички филтери
– пумпе разне (центрифугалне, зупчасте, монопумпе за густе масе)
– одвајачи ваздуха (деаератори)
– суви и ваздушни пречистач
– опрема и уређаји за вађење семене ложе, одвајање, сечење, љуштење,
млевење и пасирање воћа, поврћа и грожђа
– опрема за одвајање коштица
– уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припадајућом опремом, уређаји за реверсну осмозу и криоконцентрисање)
– уређаји за пуњење и дозирање налива са припадајућом опремом
– уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са припадајућом опремом
– уређаји за паковање са припадајућом опремом
– машине за паковање транспортног (збирног) паковања и машине за
палетизирање - палетизер
– уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом
– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray”
детектори
– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са одговарајућом опремом
– уређаји за етикетирање, разни
– уређаји за припрему технолошке и техничке воде
– пресе за цеђење уља
– амбалажа за пуњење и паковање производа израђена од дрвета, метала, стакла, полимерних материјала, метализованих и силиконизованих полимерних филмова и фолија и др.

304.5.3.5.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, РАКИЈА И ДРУГИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА:
(1) опрема за примарну прераду грожђа:
– пријемни вибро сто
– тракасти сто за селекцију целог грожђа
– елеватор за транспорт грожђа
– руљача динамица 100
– вибрациони сто за ручну селекцију бобица
– опрема за аутоматску селекцију бобица грожђа
– муљача динамица 100
– перисталтичка пумпа за транспорт кљука
– затворена пнеуматска преса
– клипна пумпа за транспорт шире
– моно пумпа за транспорт шире
– перисталтичка пумпа за транспорт шире
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– импелер пумпа за транспорт шире
– ротациони вакуум филтер
– плочасти филтер
– наплавни филтер
– cross flow филтер
– убодна мешалица
(2) опрема за ферментацију за бела и црвена вина:
– танкови са плаштовима за хлађење и грејање
– танкови са плаштовима за хлађење и грејање
– винификатори за ферментацију и мацерацију црвених вина са
плаштовима за хлађење и грејање
– винификатори за ферментацију и мацерацију црвених вина са
плаштовима за хлађење и грејање
– винификатори за ферментацију и мацерацију црвених вина са
плаштовима за хлађење и грејање
– танк за хладну стабилизацију белих и розе вина
– чилер
– пумпе за претакање, клипна пумпа
– пумпе за претакање, моно пумпа
– пумпе за претакање, перисталтичка пумпа
– пумпе за претакање, импелер пумпа
(3) опрема за чување и неговање вина:
– бачва за чување и одлежавање вина
– бачва за чување и одлежавање вина
– барик буре за чување и одлежавање вина
(4) опрема за пуњење вина:
– линија за пуњење, моноблок са испирањем боца, сушењем, пуњењем
и чепилицом
– линија за етикетирање боца и стављање капица
– микрофилтер
– пумпа са baypas-ом
(5) опрема за ракију и друга алкохолна пића:
– инокс судови и универзалне посуде за ракију
– парни генератори за стерилизацију опреме и судова и уређаји за
прање
– дрвени судови и бурићи за барикирање
– филтери
– муљаче
– пумпе
– центрифугални сепаратори
– линије за пуњење и етикетирање уз одговарајућу опрему, пунилице,
етикетирке и чепилице
– пнеуматске пресе
– млинови и пасирке за воће
– казани за дестилацију
Прерада уљаних култура

304.5.4.1.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ХЛАДНО ЦЕЂЕЊЕ УЉАНИХ
КУЛТУРА:
– пресе за хладно цеђење уља (екструзионе, пужне, хидрауличне)

304.5.4.2.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ФИЗИЧКУ РАФИНАЦИЈУ
УЉАНИХ КУЛТУРА:
– опрема и уређаји за:
– хладно дегумирање и деваксацију
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– бељење
– бинтеризација
– деацидификација са деодоризацијом
304.5.4.3.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ УЉА:
– ваге (колске, подне и др.)
– механички филтери
– линије са уређајима за дозирање и пуњење уља
– уређаји за паковање са припадајућом опремом
– машине за паковање транспортног (збирног) паковања
– уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом
– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray”
детектори
– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са одговарајућом опремом
– уређаји за етикетирање, разни
– уређаји за припрему технолошке и техничке воде

Прерада гајеног,
зачинског, лековитог
и ароматичног биља

304.5.5.1.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА СУШЕЊЕ ГАЈЕНОГ ЗАЧИНСКОГ, ЛЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА, КАО И ЊИХОВИХ
ПРОИЗВОДА:
– сушаре (соларне, шаржне, тунелске, тракасте, коморне и др.)
– опрема и уређаји за сушење у вакууму
– опрема и уређаји за микроталасно сушење
– опрема и уређаји за осмотско сушење
– опрема и уређаји за сушење замрзавањем (лиофилизација) – лиофилизатор

304.5.5.2.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАДУ ГАЈЕНОГ ЗАЧИНСКОГ, ЛЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:
- ваге (колске, подне и др.)
– транспортери (хоризонтални, коси или вертикални)
– опрема и уређаји за уситњавање (млевење, сецкање), одвајање листа од стабла (реблер), љуштење, просејавање (сита) гајеног зачинског,
лековитог и ароматичног биља

304.5.5.3.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ДЕСТИЛАЦИЈУ ГАЈЕНОГ ЗАЧИНСКОГ, ЛЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА (ЗА ПОТРЕБЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ИНДУСТРИЈЕ):
– опрема и уређаји за дестилацију водом, алкохолом и уљима гајеног
зачинског, лековитог и ароматичног биља

304.5.5.4.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ЕКСТРАКЦИЈУ ГАЈЕНОГ
ЗАЧИНСКОГ, ЛЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:
– опрема и уређаји за екстракцију гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља и то за:
– хидродестилацију мањег капацитета,
– дестилацију воденом паром (генератор паре) и екстракцију модификованом апаратуром за печење ракије

304.5.5.5

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ПАКОВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ ГАЈЕНОГ ЗАЧИНСКОГ, ЛЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА:
– ваге (колске, подне и др.)
– механички филтери
– уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом
– линије са уређајима за дозирање и пуњење
– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray”
детектори
– уређаји за паковање са припадајућом опремом
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– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са одговарајућом опремом
– уређаји за етикетирање, разни
– машине за паковање транспортног (збирног) паковања
– уређаји за припрему технолошке и техничке воде
– уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припадајућом опремом, уређаји за реверсну осмозу и криоконцентрисање)
– уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са припадајућом опремом
Прерада пчелињих производа

304.5.6.1.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ПРЕРАДУ ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА
– топионици за восак (парни, сунчани, електрични)
– посуде за пречишћавање воска
– стерилизатор воска и посуде за стерилизацију воска
– калупи за израду сатних и матичних основа
– декристализатори меда
– пастеризатори за мед
– рефраткометри
– сепаратори меда, воска и матичне млечи
– пумпе за мед
– сушионици за полен
– млинови за полен;
– опрема и уређаји за сушење полена
– електронске ваге и пратећа опрема
– агрегати
– пумпе разне (центрифугалне, зупчасте, монопумпе за густе масе)
– филтери
– одвајачи ваздуха (деаератори)
– суви и ваздушни пречистач
– опрема и уређаји за одвајање, сечење, љуштење, млевење и пасирање додатака пчелињим производима
– уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припадајућом опремом, уређаји за реверзну осмозу и криоконцентрисање)
– уређаји за пуњење и дозирање налива са припадајућом опремом
– уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са припадајућом опремом

304.5.6.2.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ПАКОВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА:
– дупликатори за мед, са или без мешача
– електричне пумпе и пунилице за мед
– прохромска амбалажа за складиштење пчелињих производа
– пластична амбалажа за складиштење пчелињих производа
– аутоматски сто за паковање пчелињих производа
– дозатор за мед
– хомогенизатор
– мешалица
– опрема за складиштење додатака у мед (полен, прополис, матична
млеч, суво воће, орашасти плодови и др.)
– ваге
– уређаји за паковање са припадајућом опремом
– машине за паковање транспортног (збирног) паковања и машине за
палетизирање – палетизер
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– уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом
– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray”
детектори
– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са одговарајућом опремом
– уређаји за етикетирање, разни
– уређаји за припрему технолошке и техничке воде
Прерада гајених врста гљива

304.5.7.1.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА СУШЕЊЕ ГАЈЕНИХ ВРСТА
ГЉИВА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА
– сушаре (тунелске, тракасте, коморне и др.)
– опрема и уређаји за сушење у вакууму
– опрема и уређаји за микроталасно сушење
– опрема и уређаји за осмотско сушење
– опрема и уређаји за сушење замрзавањем (лиофилизација) – лиофилизатор

304.5.7.2.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ ГАЈЕНИХ ВРСТА ГЉИВА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА
– континуални тунел за замрзавање
– уређај за замрзавање у блоковима
– класичан тунел

304.5.7.3.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА БЛАНШИРАЊЕ, ПАСТЕРИЗАЦИЈУ И СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДА
– бланшери разни, са припадајућом опремом
– пастеризатори (плочасти, цевни, тунелски и др.)
– стерилизатори (хоризонтални, вертикални, континуални и дисконтинуални, односно аутоклави)
– пастер када

304.5.7.4.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ ГАЈЕНИХ ВРСТА ГЉИВА И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА
– ваге (колске, подне и др.)
– транспортери (хоризонтални, коси или вертикални)
– инспекциона трака
– механички филтери
– пумпе разне (центрифугалне, зупчасте, монопумпе за густе масе)
– одвајачи ваздуха (деаератори)
– суви и ваздушни пречистач
– опрема и уређаји за одвајање, сечење, љуштење, млевење и пасирање гајених врста гљива
– уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припадајућом опремом, уређаји за реверсну осмозу и криоконцентрисање)
– уређаји за пуњење и дозирање налива са припадајућом опремом
– уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са припадајућом опремом
– уређаји за паковање са припадајућом опремом
– машине за паковање транспортног (збирног) паковања и машине за
палетизирање - палетизер
– уређаји за прање амбалаже разнеразне, са припадајућом опремом
– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray”
детектори
– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са одговарајућом опремом
– уређаји за етикетирање, разни
– уређаји за припрему технолошке и техничке воде

Преарда плодова
сакупљених из природе

304.5.8.1.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА СУШЕЊЕ ПЛОДОВА САКУПЉЕНИХ ИЗ ПРИРОДЕ, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА
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– сушаре (тунелске, тракасте, коморне и др.)
– опрема и уређаји за сушење у вакууму
– опрема и уређаји за микроталасно сушење
– опрема и уређаји за осмотско сушење
– опрема и уређаји за сушење замрзавањем (лиофилизација) – лиофилизатор
304.5.8.2.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ ПЛОДОВА
САКУПЉЕНИХ ИЗ ПРИРОДЕ, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА
– континуални тунел за замрзавање
– уређај за замрзавање у блоковима
– класичан тунел

304.5.8.3.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА БЛАНШИРАЊЕ, ПАСТЕРИЗАЦИЈУ И СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДА
– бланшери разни, са припадајућом опремом
– пастеризатори (плочасти, цевни, тунелски и др.)
– стерилизатори (хоризонтални, вертикални, континуални и дисконтинуални, односно аутоклави)
– пастер када

304.5.8.4.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА,
КАО И ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА
– ваге (колске, подне и др.)
– транспортери (хоризонтални, коси или вертикални)
– инспекциона трака
– механички филтери
– пумпе разне (центрифугалне, зупчасте, монопумпе за густе масе)
– одвајачи ваздуха (деаератори)
– суви и ваздушни пречистач
– опрема и уређаји за одвајање, сечење, љуштење, млевење и пасирање гајених врста гљива
– уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припадајућом опремом, уређаји за реверсну осмозу и криоконцентрисање)
– уређаји за пуњење и дозирање налива са припадајућом опремом
– уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са припадајућом опремом
– уређаји за паковање са припадајућом опремом
– машине за паковање транспортног (збирног) паковања и машине за
палетизирање -палетизер
– уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом
– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray”
детектори
– уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са одговарајућом опремом
– уређаји за етикетирање, разни
– уређаји за припрему технолошке и техничке воде

Мера

Шифра мере

Мера подршке/инвестиција

601

Подршка малим пиварама

Шифра
инвестиције

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

601.1.1.

НАБАВКА ОСНОВНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИВА
- опрема за пријем, припрему и прераду сировина за производњу пива
- опрема и машине које се користе у малој занатској производњи пива: за припрему слада за комљење, за производњу сладовине, за производњу пива, додатна
опрема за отакање нефилтрираног пива као и отакање пива у стакленој амбалажи.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу и за једну врсту производње.
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Бесповратна средства која се додељују из Програма не могу се
користити за:
• инвестиције реализоване пре потписивања уговора са Секретаријатом и опрему купљену пре тог датума;
• порезe, укључујући и порез на додату вредност;
• плаћање путем компензације и цесије;
• царинске, увозне и остале врсте административних такси, накнаде за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;
• промет између повезаних лица;
• новчане, финансијске казне и трошкове парничног поступка;
• трошковe банкарске провизије;
• трошковe јемства и сличне накнаде;
• трошкове премера и геодетских снимања;
• трошкове за куповину половне опреме и материјала;
• трошкове превоза, монтаже опреме и друге оперативне
трошкове;
• доприносе у натури.
Право на учешће на Конкурсу
Члан 4.
Право на подстицаје за Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава остварују физичка лица старијa
од 18 година којa у моменту подношења захтева не смеју имати
више од 40 година, који су уписани у Регистар пољопривредних
газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства након,
01.01.2019. године или ће се уписати у Регистар пољопривредних
газдинстава до дана закључења уговора.
Право на подстицаје за Подршку преради на газдинставу и
Подршку малим пиварама остварују физичка лица старијa од 18 година којa у моменту подношења захтева не смеју имати више од 40
година, који ће се као предузетник или правно лице регистровати
у Агенцији за привредне регистре и као такви уписати у Регистар
пољопривредних газдинстава до момента потписивања уговора.
Право на подстицаје остварују подносиоци пријава који имају
пребивалиште у насељеном месту у ком се не налази седиште града
(Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Вршац, Сремска Митровица, Кикинда, Сомбор - Закон о територијалној организацији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 18/2016 и 47/2018).
Услови за учешће на Конкурсу
Члан 5.
1. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП
Војводине, односно правна лица морају имати седиште
на територији јединице локалне самоуправе с територије
АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине у месту пребивалишта
подносиоца пријаве или у месту суседне јединице локалне самоуправе;
2. подносилац пријаве мора имати објекат за смештај животиња у власништу или закупу у периоду од најмање пет
година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава) – уколико аплицира за
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка приплодних грла и опремање фарми);
3. подносилац пријаве мора имати објекат у којем ће се вршити прерада у власништу или закупу у периоду од најмање пет година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава) – уколико
аплицира за Подршку преради на газдинставу;
4. подносилац пријаве мора имати у власништву животиње
- уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме
за припрему сточне хране у сектору млеко и месо);
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5. подносилац пријаве мора имати објекат у власништу или
закупу у периоду од најмање пет година (закуп почиње од
дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава) – уколико аплицира за Подршку малим пиварама;
6. подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно
са 31.12.2018. године;
7. подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са 31.12.2018. године;
8. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси
пријаву не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно
иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка
за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
9. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни
према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
10. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица - у смислу члана 62. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018);
11. парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет
инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар
пољопривредних газдинстава након доношења одлуке о
додели средстава. Уколико је парцела у закупу, потребно
је да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет
година;
12. подносилац пријаве мора имати израђен пословни план ‒
економску одрживост пројекта;
13. спровођење прихватљивих активности не сме започети
пре доношења одлуке о додели средстава.
Специфични услови за учешће на конкурсу
Члан 6.
Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава
Прихватљиви корисници у Сектору млека су:
• Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ 1 - 19 млечних
крава.
• У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ 3-99 квалитетних приплодних грла говеда млечних раса, 10-299 приплодних грла оваца и коза,
на крају инвестиције.
• Пољопривреднo газдинствo мора имати потврду за млечне краве издату од надлежне ветеринарске службе.
Прихватљиви корисници у Сектору меса су:
• Пољопривредна газдинства са до 19 грла квалитетних
приплодних говеда товних раса или мање од 150 грла
приплодних оваца или коза, или до29 приплодних крмача, или до 99 товних свиња, или од 1.000 - 3.999 бројлерa.
• У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња, прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ: 3-99 грла квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-299 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-99 грла квалитетних приплодних крмача, на крају инвестиције.
• Пољопривреднo газдинствo мора имати потврду за одговарајућу категорију животиња издату од надлежне ветеринарске службе.
• Сектор производње комзумних јаја нема специфичних
критеријума прихватљивости.
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Прихватљиви корисници у Сектору воће су:
• Пољопривредна газдинства која имају до 1,99 хектара јагодичастог воћа и хмеља; до 4,99 хектара другог воћа; 0,1
– 49 хектара цвећа; 0,2 – 99 хектара винове лозе.
• За инвестиције у Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном)
и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства са:
0,1- 49 хектара јагодастих врста воћака и хмеља; 0,3- 99
хектара другог воћа; 0,1 – 49 хектара цвећа; 0,2 – 99 хектара винове лозе, на крају инвестиције.
Прихватљиви корисници у Сектору поврће су:
• Пољопривредна газдинства са капацитетом до 0,49 хектара пластеника до 2,99 хектара производње поврћа на отвореном простору.
Прихватљиви корисници у Сектору остали усеви (житарице,
уљарице, шећерна репа) су:
• Пољопривредна газдинства која имају имају до 49,99 хектара земљишта под осталим усевима.
• За инвестиције за набавку машина и опреме за наводњавање
прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која
имају до 99,99 хектара земљишта под осталим усевима.
Прихватљиви корисници у Сектору пчеларства су:
• Прихватљиви корисници за набавку кошница, машина и опреме за пчеларство прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која имају 20-500 кошница.
• Подршка преради на газдинству
Прихватљиви корисници у Сектору млека су:
• пољопривредна газдинства која недељно прераде максимално 5000 литара сировог млека односно годишње максимално 250.000 литара;
• пољопривредна газдинства морају имати одобрен објекат
у складу са Правилником о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се
односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла“ („Службени гласник РС”, број 111/17).
Прихватљиви корисници у Сектору меса су:
• пољопривредна газдинства која недељно прераде максимум 2.000 килограма, односно годишње максимално
100.000 килограма производа од меса;
• пољопривредна газдинства морају имати одобрен објекат
у складу са Правилником о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се
односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла“ („Службени гласник РС”, број 111/17).“
Прихватљиви корисници у Сектору производња пива су:
• пољопривредна газдинства која имају годишњу производњу до 10.000 hl пива.
• Пољопривредна газдинства морају бити уписана у Централни регистар објеката у складу са Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“, број 41/2009) и Правилником о садржини и начину вођења Централног регистра објеката („Службени гласник РС“, број 20/2010 ).
Потребна документација
Члан 7.
1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта подносиоца захтева;
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3. доказ о власништву парцела на којима се поставља опрема или оверена фотокопија уговора о закупу ‒ који обухвата период од минимално пет (5) година (закуп почиње
од дана подношења захтева за коришћење бесповратних
средстава) - уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (вишегодишњи
засади, пластеници, наводњавање)
4. доказ о власништву животиња (матични лист или пасош
за животиње) уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме за припрему сточне хране у сектору млеко и
месо као и за набавку опреме за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде);
5. доказ о власништву објекта за држање стоке или оверена
фотокопија уговора о закупу објекта, уколико није власник објекта ‒ који обухвата период од минимално пет (5)
година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава) - уколико аплицира за
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка приплодних грла и опремање фарми)
6. доказ о власништву објекта у коме се врши прерада или
оверена фотокопија уговора о закупу објекта, уколико
није власник објекта ‒ који обухвата период од минимално пет (5) година од момента подношења захтева за коришћење бесповратних средстава– уколико аплицира за
Подршку преради на газдинставу или за Подршку малим
пиварама
7. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 2018.
године за подносиоца пријаве;
8. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2018. године за подносиоца пријаве издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта;
9. предрачун са спецификацијом опреме;
10. фотокопија дипломе о стеченом образовању подносиоца
захтева;
11. пословни план ‒ економска одрживост пројекта;
12. изјава да добављач и наручилац опреме не представљају
повезана лица у складу с чланом 62. Закона о привредним
друштвима (изјава је у оквиру обрасца пријаве).
13. изјава добављача да може извршити испоруку предмета
инвестиције из предрачуна у року од 45 дана од дана потписивања уговора о додели бесповратних средстава.
Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију наведену под тачкама 7 и 8, Покрајински секретаријат по
службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом који уређује општи управни поступак.
Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски
језик, од стране овлашћеног судског тумача.
Уколико је предрачун исказан у страној валути, неопходно је у
обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања предрачуна.
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга
документа.
Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.
Поступање с непотпуним пријавама
Члан 8.
За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом који уређује општи управни поступак, а за осталу документацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана од
дана пријема позива.
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Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију пријава ће бити одбијена као
непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена позивом из става 1. овог
члана.
Комисија неће разматрати пријаве:
• које су поднела лица која немају право да учествују на
Конкурсу;
• које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом;
• које су поднете за инвестиције које нису предмет Конкурса.
Одлучивање о додели средстава
Члан 9.
Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија),
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.
Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају
услове на основу достављене документације, у складу с Конкурсом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се
додељују бесповратна средства до утрошка средстава опредељених Конкурсом.
Критеријум

Број 16 - Страна 1475

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве
затражи додатну документацију, као и да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде тражи
да изврши контролу реализације предмета уговора, посебно у случају
рачуна и предрачуна које су издали добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су знатно изнад тржишне вредности.
Комисија има право да када процени да су се стекли услови за доношење записника са предлогом одлуке о додели средстава у ком
ће навести укупан број поднетих пријава са приказом тражених
средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.
Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу предлога Комисије.
Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.
Критеријуми за доделу бесповратних средстава
Члан 10.
Комисија даје предлог за доделу средстава на основу поднете
документације, критеријума и бодова прописаних овим чланом,
и то према табели:
Начин бодовања

Бодови

Укупан број бодова

120

Старост подносиоца захтева

од 18 до 25 година

25

од 26 до 35 година

20

од 36 до 40 година

15

у власништву

20

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти у
употреби

Пребивалиште
Подносилац захтева има одговарајуће
стручно знање

Оцена одрживости инвестиције
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником,
формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна
средства. Пријаве на Конкурс које остваре мање од 40 бодова не
улазе у даље разматрање Комисије.

у закупу

10

уступљено на коришћење без накнаде

5

Општина

10

Остала насељена места

20

основна школа

5

средња школа

10

пољопривредни факултет

15

Неодржива/ниска/средња/висока

0/10/20/40

Право приговора
Члан 12.

Члан 11.

Поред наведених лица из члана 10. Правилника, право приговора има и сваки незадовољни подносилац пријаве, којем су
одобрена средства на основу одлуке о додели средстава која је
објављена на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.

На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар
доноси, решење са образложењем и поуком о правном средству
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или
нису у потпуности прихваћене на основу предлога одлуке.

Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3)
дана од достављања појединачног решења, односно најкасније у
року од 7 дана од дана објављивања на веб страни Покрајинског
секретаријата.

Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у
потпуности прихваћене
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Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава, покрајински секретар у име Покрајинског секретаријата закључује
уговор о додели средстава с корисником, којим се регулишу права и обавезе уговорних страна.

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко
лице извршило готовинско или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се узети у разматрање);
• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац
пријаве директни увозник – не старију од датума потписивања уговора);
• Уколико се врши набавка квалитетних приплодних грла
доставља се и:
• купопродајни уговор који треба да садржи идентификационе бројеве животиња (уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од регистрованих
пољопривредних произвођача),
• оригинал рачун и оверен списак са идентификационим бројевима животиња (уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од правних лица);
• педигре;
• фотокопија уверења о здравственом стању животиња,
оверена од стране надлежне ветеринарске установе;

Корисник средстава у обавези је да, приликом потписивања
уговора са Покрајинским секретаријатом о коришћењу средстава
– достави меницу са меничном изјавом, а за предузетнике – регистровану меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења
да опрема неће бити отуђена у року од 5 година, осим за опрему
чији је век експлоатације краћи од годину дана и приплодна грла.

- За Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка квалитетних приплодних грла као и
опреме за опремање објеката за узгој животиња) доставља се и:
• решење Управе за ветерину да је објекат уписан у Регистар објеката за узгој, држање и промет животиња.

Након реализације инвестиције, корисник средстава је у обавези да у Агенцији за привредне регистре упише заложно право
на предметну инвестицију у корист Покрајинског секретаријата.

- За Подршку преради на газдинству (прерада воћа и
грожђа) доставља се и:
• потврда о упису у Виноградарски и Винарски регистар или
• потврда о упису у Регистар произвођача јаких алкохолних пића

Покрајински секретар одлучује о приговору у року од седам (7)
дана од пријема приговора.
Покрајински секретар може да одбаци приговор као неблаговремен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га усвоји
у потпуности или делимично или да одбије приговор као неоснован.
О приговору се одлучује решењем.
Коначна одлука
Члан 13.
Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу донетих решења по основу евентуалних приговора, а која се објављује
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
Уговор о додели средстава
Члан 14.

Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна јесте 45
дана од дана потписивања уговора.
Исплата бесповратних средстава
Члан 15.
Бесповратна средства исплаћују се авансно 75% од уговорених
средстава, након што корисник бесповратних средстава достави
Покрајинском секретаријату следећу документацију:
• Оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна извода као и остале стране
извода са подацима о површинама и животињама) и:
- За Подршку преради на газдинству и Подршку малим пиварама доставља се и:
• извод из Агенције за привредне регистре, са пореским
идентификационим бројем;
• потврда Агенције за привредне регистре о томе да
је правно лице разврстано у микро или мало правно
лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013 и 30/2018);
Остатак од 25% уговорених средстава исплаћује се након реализоване инвестиције из пословног плана (укључујући и сопствено
учешће од 10% и ПДВ), након што корисник бесповратних средстава достави Покрајинском секретаријату следећу документацију:
• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку
средстава;
• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције који је
идентичан са предрачуном (са датумом након потписивања
уговора). Спецификација опреме треба да садржи основне
карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у
обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну);
• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је,
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;

- за Подршку преради на газдинству (прерада млека и
меса) доставља се и:
• решење Управе за ветерину о упису у Регистар произвођача малих количина примарних производа.
- За Подршку малим пиварама доставља се и:
• потврда Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде о извршеном упису у Централни регистар објеката са регистарским бројем.
Након реализације инвестиције и доставе тражене документације, Покрајински секретаријат припрема уговор о залози на
основу ког корисник средстава у Агенцији за привредне регистре уписује заложно право на предметну инвестицију у корист
Покрајинског секретаријата.
Покрајински секретаријат путем Сектора за спровођење
пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе, налаже Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди
чињенично стање на терену, достављањем извештаја и записника
Покрајинском секретаријату.
Бесповратна средстава исплаћиваће се у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине.
Обавезе корисника средстава
Члан 16.
Корисник бесповратних средстава по Конкурсу дужан је да:
1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје, користи у складу с предвиђеном наменом;
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2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје, не отуђи и/или даје
другом лицу на употребу најмање пет година од дана исплате
подстицаја, осим за набавку квалитетних приплодних грла,
3. се минимум пет година бави производњом за коју су одобрена подстицајна средства, уколико је предмет инвестиције набавка квалитетних приплодних грла,
4. сву документацију која је у вези са инвестицијом чува најмање пет година од дана исплате подстицаја.
Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није поступао у складу са одредбама Конкурса и уговора, корисник који
је Покрајинском секретаријату онемогућио да обави контролу,
односно корисник који је достављао нетачне податке, дужан је да
врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом
законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате
бесповратних средстава до дана враћања средстава.
Праћење извршавања уговора
Члан 17.
Административну контролу, односно испуњеност обавеза из уговора прати и контролише ресорни сектор Покрајинског секретаријата.
Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година након преноса средстава, осим за опрему чији је век експлоатације
краћи од годину дана а прати је овлашћени сектор Покрајинског
секретаријата, путем извештаја и записника Пољопривредне
стручне и саветодавне службе АП Војводине с терена.
Завршне одредбе

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу АП Војводине“.

1. Младен Петковић,
председник комисије

Опште одредбе
Члан 1.
Правилником за доделу подстицајних средстава путем конкурса
за суфинансирање активности код Привођења култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкцијa рибњака и подизање нових рибњака (у даљем тексту:
Правилник) прописује се намене, висина и начин доделе средстава,
право и услови учешћа на конкурсу и документација која се подноси уз пријаву, поступак с неблаговременим и некомплетним
пријавама, разматрање пријава и одлучивање о додели средстава,
критеријуми и бодовање за доделу средства, уговор о реализацији
активности, реализација уговорених обавеза, плаћање радова,
праћење реализације уговора, завршне одредбе и друга питања
значајна за реализацију тачке II подтачке 3.4. Програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
АП Војводине у 2019 години (у даљем тексту: Програм), који је саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
АП Војводине у 2019 години (,,Службени лист АПВ”, број 60/18).
Програм из става 1. овог члана донела је Скупштина Аутономне
покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат),
задужен је за његову реализацију.
Намене за које се могу користити подстицајна средства
Члан 2.
По пријавама које се подносе за извођење земљаних радовa на реконструкцији рибњака и подизању нових рибњака, средства се додељују
за реализацију утврђених пројектом и уговором и то за следеће радове:

Члан 18.

У Новом Саду, 20.03.2019. године
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Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић
_______________________

2. Љиљана Андрић,
чланица

_______________________

3. Владислав Крсмановић,
члан

_______________________

4.Маринела Загорац,
чланица

_______________________

5. Немања Деспотов,
члан

_______________________

439.
На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 - др.одлука, 37/16 и 29/17), Покрајинском скупштинском одлуком о програму
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2019. години („Службени лист АПВ“, бр. 60/18), а
у вези са Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ
РИБЊАКА
И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2019.ГОДИНУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Чишћење терена
Израда насипа
Корекција круне постојећег насипа
Ископ материјала, разастирање и насипање
Изградња ободног канала
Машински ископ земље из најближег позајмишта
Уградња донесене земље у оштећена места на насипу
Машинско измуљење изловних канала, изловних јама и
доводно-одводног канала
Утовар и превоз ископаног материјала на најближу депонију
Разастирање ископаног материјала
Шкарпирање косина канала и насипа
Набијање насипа вибројежом
Израда преградног насипа
Утовар и превоз ископаног материјала из најближег позајмишта.
Висина и начин доделе средстава
Члан 3.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује овим
конкурсом је 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Секретаријат додељује бесповратна средства у обиму до 70%
од укупне вредности земљаних радова без ПДВ-а. Преостали износ уговорених средстава обезбеђује корисник средстава. Целокупан износ ПДВ-а пада на терет Корисника средстава.
• износ средстава за подршку реконструкције рибњака не
може бити већи од 500.000,00 динара по хектару.
• износ средстава за подршку подизању нових рибњака не
може бити већи од 800.000,00 динара по хектару.
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу.
Поред дневног листа „Дневник“, овај конкурс се објављује и у
Службеном листу АП Војводине и на интернет старници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
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Корисници средстава
Члан 4.

Корисници средстава по овом конкурсу су правна лица са територије АП Војводине, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
1. правно лице:
- привредно друштво,
- земљорадничка задруга.
Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако
је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са Законом
о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013 и 30/2018
Право на учешће на конкурсу
Члан 5.
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
1. правно лице:
- привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
- земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.
Право на подстицаје остварују правна лица и то привредна
друштва и земљорадничке задруге која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу.
Привредно друштво остварује право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим
се уређује рачуноводство.
Корисници подстицајних средства морају имати седиште на
подручју АП Војводине.
Уз конкурсну документацију подносилац пријаве је дужан да
попуни и достави Образац пријаве, која је саставни део овог Правилника.
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, Булевар Михајла Пупина 25 у Новом Саду, II спрат
канцеларија број 4 или преузети са сајта Секретаријата www.psp.
vojvodina.gov.rs
Услови за учешће на конкурсу
Члан 6.
1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и да се налази у активном статусу; са одговарајућим сточним фондом (подацима о врсти животиња и броју
газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);
2. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и
место реализације инвестиције мора бити на територији јединице
локалне самоуправе с територије АП Војводине;
3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о
водним накнадама закључно са 31.12. 2018.године;
4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе,
закључно са 31.12.2018. године;
5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини,
закључно са 31.12.2018.године, уколико је корисник истог;
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6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев
не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције,
подстицаји, донације) за исту намену, односно иста инвестиција
не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја,
осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује
кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних
обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних
уговора;
8. Подносилац пријаве и извођач радова не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о привредним
друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14, 5/15,
44/2018 и 95/2018);
9. парцеле на којима се изводе радови – која је предмет инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар пољопривредних
газдинстава. Уколико је парцела у закупу, потребно је да је до
истека уговора о закупу преостало најмање пет година;
10. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
11. Подносилац пријаве – правно лице мора бити разврстано у
микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује
рачуноводство;
12. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.
Документација која се подноси уз пријаву
Члан 7.
Потребна документација за подизање нових рибњака
1. читко попуњен oбразац пријаве на конкурс с потписом
одговорног лица и оверен печатом;
2. фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре са пореским идентификационим бројем;
3. оригинал извод из Регистра газдинства са одговарајућим
сточним фондом (подаци о пољопривредном газдинству,
прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају не старији од 30 дана);
4. извод из листа непокретности или земљишних књига с подацима о власништву и ограничењима за све катастарске
парцеле под необрадивим пољопривредним земљиштем
које су предмет пријаве (не старији од 30 дана), облик
својине – приватна и обим удела 1/1 или оверена копија
уговора о вишегодишњем закупу необрадивог пољопривредног земљишта (најмање 10 година), извод из листа непокретности или земљишних књига који може гласити на
државну својину (уз обавезну сагласност надлежног државног органа) или приватну својину са обимом удела
приватне својине 1/1, при чему уговор мора да важи још
најмање пет година;
5. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
6. доказ надлежног органа да се на предметном земљишту
може реализовати пројекат изградње рибњачких површина (локацијска дозвола, доказ да је поднет захтев за издавање грађевинске дозволе или грађевинска дозвола);
7. инвестиционо-техничка документација с предмером и
предрачуном, коју је израдио одговорни пројектант;
8. предрачун извођача радова;
9. уверење да није покренут поступка стечаја и/или ликвидације над правним лицем подносиоцем пријаве.
10. уверење пореске управе о измиреним свим пореским обавезама и другим јавним дажбинама за 2018. годину.
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Подносилац пријаве - на обрасцу који је саставни део пријаве
на конкурс – треба да се изјасни о томе да ли ће документацију
наведену под тачкама 2, 3 ,4, 9. и 10. прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.
Потребна документација за реконструкцију рибњака
1. читко попуњен oбразац пријаве на конкурс с потписом
одговорног лица и оверен печатом;
2. фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре са пореским идентификационим бројем;
3. оригинал извод из Регистра газдинства са одговарајућим
сточним фондом (подаци о пољопривредном газдинству,
прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају не старији од 30 дана);
4. фотокопија важеће водне дозволе;
5. фотокопија решења – сагласности да је објекат изграђен у
складу с ветеринарско-санитарним условима – регистрација објекта;
6. извод из листа непокретности или земљишних књига с
подацима о власништву и ограничењима за све катастарске парцеле под рибњачким површинама које су предмет
пријаве облик својине – приватна, и обим удела 1/1 или
оверена копија уговора о вишегодишњем закупу рибњачких површина (најмање 10 година), извод из листа непокретности или земљишних књига који може гласити на
државну својину (уз обавезну сагласност надлежног државног органа) при чему уговор мора да важи још најмање пет година;
7. доказ о измиреним водним накнадама;
8. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
9. инвестиционо-техничку документацију с предмером и
предрачуном, коју је израдио одговорни пројектант;
10. предрачун извођача радова;
11. да је подносилац пријаве регулисао пореске и друге доспеле обавезе из јавних прихода за 2018. годину;
Подносилац пријаве - на обрасцу који је саставни део пријаве
на конкурс – треба да се изјасни о томе да ли ће документацију
наведену под тачкама 2, 3, 4, 6, 7. и 11 прибавити сам или је
сагласан с тим да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.
Комисија задржава право да, поред наведених докумената,
затражи и друга документа.
Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.
Услови коришћења средстава
Члан 8.
Право учешћа на Конкурсу остварују правна лица (привредна друштва и земљорадничке задруге) која испуњавају следеће
услове:
1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном
статусу; са одговарајућим сточним фондом (подаци о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе
или узгајају);
2. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији
јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити
на територији јединице локалне самоуправе с територије
АП Војводине;
3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о водним накнадама закључно са 31.12. 2018.године;
4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са 31.12.2018. године;
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5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, закључно са 31.12.2018.године, уколико је
корисник истог;
6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с
посебним прописом којим се уређује кредитна подршка
регистрованим пољопривредним газдинствима;
7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
8. Подносилац пријаве и извођач радова не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11
и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018 и 95/2018);
9. парцеле на којима се изводе радови – која је предмет инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар
пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у закупу, потребно је да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет година;
10. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
11. Подносилац пријаве – правно лице мора бити разврстано
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се
уређује рачуноводство;
12. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.
Поступање са непотпуним пријавама
Члан 9.
Подносиоци непотпуних пријава, ће бити позвани да исте допуне у року од осам (8) дана од дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију, пријава ће бити одбијена као
непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања
документације која је тражена позивом из става 1. овог члана.
Комисија неће разматрати пријаве:
• које су поднела лица која немају право да учествују на
Конкурсу;
• које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом
• које су поднете за инвестиције које нису предмет Конкурса
Одлучивање о додели средстава
Члан 10.
Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија),
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.
Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају
услове на основу достављене документације, у складу с Конкурсом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се
додељују бесповратна средства .
Комисија има право да заседа, када процени да су се стекли услови за доношење записника са предлогом одлуке о додели средстава у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом
тражених средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и
износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.

Страна 1480 - Броj 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу предлога Комисије.

3. април 2019.
Критеријуми за оцену поднетих пријава
Члан 11.

Све пристигле пријаве Комисија ће бодовати према следећим
критеријумима за оцену пријава:

Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.
Критеријуми

Начин бодовања

Број бодова
125

Максимални број бодова

Висина сопственог учешћа у %

Број запослених

Досадашње коришћење бесповратних средстава Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Производња рибе основна делатност
Оцена одрживости инвестиције
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30,1-35
35,1-40
40,1-45
45,1-50
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Подизање нових рибњака
Реконструкција постојећих рибњака

15
5

Подносиоци пријава са мање од 30 % од максималног збира бодова, неће моћи остварити средства по овом конкурсу.
Поступање са пријавама које су одбијене/одбачене или нису у
потпуности прихваћене
Члан 12.
На основу одлуке, Комисија сачињава а покрајински секретар
доноси решење са образложењем и поуком о правном средству
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или
нису у потпуности прихваћене пријаве на основу предлога одлуке.
Право приговора
Члан 13.
Поред наведених лица из члана 12. Правилника, право приговора има и сваки незадовољни поднсоилац пријаве коме су одобрена
средства на основу Одлуке о додели средстава која је објављена
на званичној интернет страни Покрајинског секретријата.
Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3)
дана од достављања појединачног решења, односно најкасније у
року од седам (7) дана од дана објављивања одлуке на сајту Секретаријата. Покрајински секретар одлучује о приговору у року
од седам (7) радних дана од дана пријема приговора.
Приговор секретар може да одбаци као неблаговремен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га усвоји у потпуности или делимично или да одбије приговор као неоснован.
О приговору одлучује се решењем.

Коначна одлука
Члан 14.
Коначну одлуку доноси покрајински секретар, на основу донетих решења по основу евентуалних приговора а која се објављује
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
Уговор о додели средстава
Члан 15.
Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава, покрајински секретар у име Покрајинског секретаријата закључује
уговор о додели средстава са корисником средстава којим се регулишу права и обавезе уговорних страна.
Корисник средстава је у обавези да приликом потписивања
уговора са Секретаријатом о коришћењу средстава - достави
регистровану меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења да изграђени или реконструисани објекат неће бити
отуђен у року од пет (5) година.
Праћење извршавања уговора
Члан 16.
Контролу реализације уговорених обавеза спроводи Сектор
ловства и аквакултуре и Сектор водне инспекције, путем извештаја и записника водне инспекције са терена.

3. април 2019.
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У случају неизвршавања уговорене обавезе уговор ће се раскинути, а Корисник средстава у обавези је да изврши повраћај
средстава.
Завршна одредба
Члан 17.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу АП Војводине”.
У Новом Саду,
дана 19.03.2019 .године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радојевић

Владислав Крсмановић
председник комисије
Младен Петковић
члан
Станко Косовац
члан
Снежана Плавшић
члан
Милан Милашиновић
члан

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

440.
На основу члана 88. став 4. Закона о шумама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и
95/2018-други закон), Правилника о ближим условима као и начину доделе и коришћења средстава из Годишњег програма коришћења стредстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије
и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 17/2013 и 20/2016, у даљем тексту:
Правилник РС), а ускладу са члановима 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ”, бр. 37/14 и 54/14 – др.одлука 37/16 и 29/17), Покрајинском
скупштинском одлуком о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2019. годину
(„Службени лист АП Војводине”, бр. 60/2018 и 4/2019 - испр.) и
Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника
и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем
тексту: Пословник), Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат), доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ,
ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником прописује се поступак за реализацију активности предвиђених Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2019. годину
(„Службени лист АП Војводине“, бр. 60/2018) (у даљем тексту:
Програм ), а по Конкурсу за расподелу средстава из Буџетског
фонда за шуме АП Војводине за 2019. годину.
Програм из става 1. овог члана усвојила је Покрајинска
скупштина АП Војводине, а Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) је задужен за реализацију Програма.
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Предмет конкурса и износ намењених средстава
Члан 2.
За реализацију активности
153.000.000,00 динара.

предвиђено

је

укупно-

Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса
који се објављује у „Службеном листу АП Војводине“ и у дневним новинама „Дневник“ са којим Покрајински секретаријат има
закључен уговор о објављивању аката, као и на интернет страници Покрајинског секретаријата (у даљем тексту: Конкурс).
Рок за подношење пријава на конкурс са осталом потребном
документацијом јесте за тачке 1. и 3. закључно са 30.08.2019. године, а за тачку 2. закључно са 25.04.2019. године.
Средства из става 1. додељују се за реализацију послова по следећим тачкама:
1. Пошумљавање – подизање нових шума у укупном износу
до 20.000.000,00 динара по следећим максималним јединичним ценама:
- за пошумљавање тврдим и племенитим лишћарима до
160.000,00 динара по хектару;
- за пошумљавање меким лишћарима до 120.000,00 динара по хектару;
- за пошумљавање багремом до 100.000,00 динара по
хектару.
2. Унапређивање отворености шума изградњом и реконструкцијом шумских путева у укупном износу до
115.000.000 динара по следећим максималним јединичним ценама:
- за изградњу шумских путева (I и II фаза према Правилнику РС) до 4.000.000,00 динара по километру;
- за реконструкцију шумских путева (према Правилнику РС) до 2.500.000,00 динара по километру;
3. Унапређивање расадничке производње у укупном износу
до 18.000.000,00 динара.
Начин доделе средстава
Члан 3.
Средства додељена по конкурсу исплаћују се на посебне наменске рачуне, а динамика исплате је авансно 70% од прихватљивог износа након потписивања уговора, а преостали део по пријему радова и коначном обрачуну на основу обима извршења и
јединичне цене.
Право на учешће на конкурсу
Члан 4.
Право учешћа на конкурсу имају следећи корисници:
1. за пошумљавање државног земљишта - правна лица из
члана 70. Закона о шумама с територије АП Војводине,
која за предметно земљиште имају основе газдовања шумама којима је планирано пошумљавање тог земљишта,
или посебне сопствене извођачке пројекте пошумљавања
шумског земљишта које није обухваћено основама газдовања шумама а додељено је на газдовање посебним одлукама Владе Републике Србије у 2016. години и касније,
или пројекте пошумљавања државног пољопривредног
земљишта које је израдио Институт за низијско шумарство и животну средину а финансирао их овај секретаријат по посебном уговору;
2. за пошумљавање земљишта у својини физичких лица - регистрована правна лица и предузетници који имају обезбеђен садни материјал произведен у шумском расаднику
регистрованом у складу са законом којим се уређује шу-
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мски репродуктивни материјал и који имају уговор о испоруци садница, извођењу пошумљавања и спровођењу
мера неге са физичким лицем – власником земљишта на
територији АП Војводине;
3. за пошумљавање земљишта у својини правних лица
– правна лица сопственици шума, ако за предметно
земљиште имају основе газдовања шумама којима је планирано пошумљавање тог земљишта на територији АП
Војводине;
4. за средства за изградњу и реконструкцију шумских путева – правна лица из члана 70. Закона о шумама с територије АП Војводине и правна лица сопственици шума
на територији АП Војводине, ако је изградња или реконструкција предметних путева планирана основама газдовања шумама;
5. за средства унапређења расадничке произиводње – регистрована правна лица и предузетници који имају регистрован шумски расадник на територији АП Војводине;
Услови за учешће на конкурсу
Члан 5.
Подносиоци пријава могу конкурисати за средства из овог конкурса ако до сада нису добијали буџетска средства за исту намену и исту локацију и ако немају неизмирених или нерегулисаних
обавеза по програмима и уговорима из претходних година.
За послове из тачке 1. могу се користити саднице произведене
у складу с прописима којима се уређује шумски репродуктивни
материјал. Минимални број садница по хектару (ако није одређен
планом гајења у основи газдовања шумама, пројектом пошумљавања државног пољопривредног земљишта које је израдио Институт за низијско шумарство и животну средину и другим посебним пројектима) за тврде и племените лишћаре јесте 1.500
комада, за врбу – 1.000 комада и за тополу –275 комада.
Уколико постоји сопствено учешће за тачку 1. и 2. потребно
га је обавезно у пријави исказати у укупној вредности пројекта.
За тачку 3. (Унапређивање расадничке производње) обавезно
је сопствено учешће у износу најмање 20% вредности опреме у
пријави. Исказана висина учешћа подносиоца пријаве за тачку 3.
односи се на сву опрему наведене у пријави.
Подносиоци пријава могу конкурисати за радове из тачке 1.
који ће бити обављени у сезони пошумљавања 2019/2020. године, а за радове из тачке 2. започетe (или се планирају започети) у
2019. години и који ће бити уговорени у целости (I и II фаза према
Правилнику РС). Опрема из тачке 3. мора бити набављена после
потписивања уговора.
Подносиоци пријаве који конкуришу за послове из више тачака подносе посебну пријаву за сваку тачку (у посебној коверти).
За послове из тачке 1. који се обављају на више локација подноси
се једна пријава уз коју се прилажу припадајући обрасци за сваку
појединачну локацију, док се за тачку 2., у случају постојања више
локација од истог подносиоца, подноси посебна пријава за сваку
локацију. За тачку 3. подноси се једна пријава за тражену опрему,
при чему није могуће тражити више комада исте врсте опреме.
За сваку тачку конкурса једно правно лице може поднети само
једну пријаву на овај конкурс, осим за пошумљавање земљишта
у својини физичких лица и унапређивање отворености шума.
Правно лице или предузетник који конкурише за пошумљавање
земљишта у својини физичких лица подноси за свако физичко
лице посебну пријаву.
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Обрасце „Извод из пројекта” и „Извод из пројекта пута” мора
попунити и потписати правно лице регистровано за послове
гајења шума, односно за послове пројектовања у шумарству.
Потребна документација за учешће на конкурсу
Члан 6.
За учешће на конкурсу потребна је следећа основна документација:
- пријава на конкурс – у штампаном и електронском облику,
- фотокопија картона депонованих потписа за наменски рачун на који ће се вршити испалата средстава,
- фотокопија потврде о регистрацији правног лица код надлежног органа,
- уверење надлежног органа о измирењу обавеза на основу
пореза на имовину, пореза на додату вредност и пореза на
добит, закључно са 2018. годином.
Посебна документација за одређене намене и тачке конкурса
биће дефинисана у конкурсу, а састојаће се од објављених образаца, потребних доказа о правима на објектима за које се додељују
средства, доказа о измиреним пореским обавезама, пратећим
уговорима о сарадњи и сагласностима за извођење радова и сл.
Поступање са непотпуним пријавама
Члан 7.
За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом који уређује општи управни поступак, а за осталу документацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана од
дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију, пријава ће бити одбијена као
непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена позивом из става 1. овог
члана.
Комисија неће разматрати пријаве:
• које су поднела лица која немају право да учествују на
Конкурсу;
• које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом;
• које су поднете за инвестиције које нису предмет Конкурс;
• за тачку 3. са пријављеним сопственим учешћем мањим
од 20% .
Критеријуми за вредновање
Члан 8.
Пријаве са прихватљивим локацијама и опремом ће се бодовати по следећим критеријумима:
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За тачку 1. конкурса (Пошумљавање – подизање нових шума) максималан број бодова је 100, на следећи начин:
Критеријум

Висина сопственог финансијског учешћа

Континуитет у досадашњем коришћењу средстава
буџетског фонда за шуме за исту намену на коју конкурише

Допринос унапређењу пошумљености

Степен значаја пројекта, сврсисходност и очекивани ефекти пројекта

Начин бодовања

Бодова

више од 15%
од 10,1 до 15%
од 5,1 до <10%
до 5%
<1

20
15
10
5
0

први пут добија средства
други пут добија средства
трећи пут добија средства
четврти пут (и више) добија средства

20
15
10
5

oбим пошумљавања више од 15 ha
oбим пошумљавања више од 10 ha до 15 ha
oбим пошумљавања више од 5 ha до 10 hа
oбим пошумљавања 5 ha и мање

20
15
10
5

Висок
Средњи
Низак

40
20
10

За тачку 2. конкурса (Унапређивање отворености шума) максималан број бодова је 100, на следећи начин:
Критеријум

Висина сопственог финансијског учешћа

Континуитет у досадашњем коришћењу средстава
буџетског фонда за шуме за исту намену на коју конкурише

Изградња и реконструкција

Степен значаја пројекта, сврсисходност и очекивани ефекти пројекта

Начин бодовања

Бодова

више од 15%
од 10,1 до 15%
од 5,1 до <10%
до 5%
<1

20
15
10
5
0

први пут добија средства
други пут добија средства
трећи пут добија средства
четврти пут (и више) добија средства

20
15
10
5

укупна дужина преко 10 km
укупна дужина преко 5 до 10 km
укупна дужина преко 1 до 5 km
укупна дужина 1 km и мање

20
15
10
5

Висок
Средњи
Низак

40
20
10

За тачку 3. конкурса (Унапређивање расадничке производње) максималан број бодова је 100, на следећи начин:
Критеријум

Начин бодовања

Бодова

Преко 40%
Преко 30,1% - 40%
Преко 20,1% -30%
Минимум 20%

20
15
10
5

Укупна површина свих регистрованих шумских
расадника подносиоца пријаве

1 ha и мање
преко 1 ha до 5 ha
преко 5 ha до 10 ha
преко 10 ha

20
15
10
5

Континуитет у досадашњем коришћењу средстава
буџетског фонда за шуме за расадничку производњу

први пут добија средства
други пут добија средства
трећи пут добија средства
четврти пут добија средства

20
15
10
5

Степен значаја пројекта, сврсисходност и очекивани ефекти пројекта

Висок
Средњи
Низак

40
20
10

Висина сопственог финансијског учешћа

Након извршеног вредновања Комисија је дужна сачинити листу према додељеном броју бодова, а у случају истог броја бодова
према редоследу пристизања пријаве.
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Одлучивање о додели средстава

Уговор о додели средстава

Члан 9.

Члан 13.

Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија),
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава Секретар у име Покрајинског секретаријата закључује уговор о додели средстава са корисником, којим се регулишу права и обавезе
уговорних страна.

Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају
услове на основу достављене документације, у складу с Конкурсом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се
додељују бесповратна средства .
Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца
пријаве затражи додатну документацију, као и да од надлежне
шумарско-ловне инспекције тражи да изврши контролу реализације предмета уговора, посебно у случају рачуна и предрачуна
које су издали добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а.
Комисија има право да заседа, када процени да су се стекли услови за доношење записника са предлогом одлуке о додели средстава у
ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом тражених
средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.
Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу предлога Комисије.
Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.
Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у
потпуности прихваћене
Члан 10.
На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар
доноси, решење са образложењем и поуком о правном средству
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или
нису у потпуности прихваћене на основу одлуке.
Право приговора
Члан 11.
Поред наведених лица из члана 10. Правилника, право приговора има и сваки незадовољни подносилац пријаве, којем су одобрена
средства на основу одлуке о додели средстава која је објављена на
званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три(3)
дана од достављања појединачног решења, односно најкасније у
року од 7 дана од дана објављивања на веб страни Покрајинског
секретаријата.
Покрајински секретар може да одбаци приговор као неблаговремен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га усвоји
у потпуности или делимично или да одбије приговор као неснован.
О приговору се одлучује решењем.

Корисник средстава је у обавези да ‒ приликом потписивања уговора о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом ‒ достави меницу с меничном изјавом, a за правна лица регистровану меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења да опрема неће
бити отуђена у року од пет (5) година, осим за потрошна средства.
Исплата средстава
Члан 14.
Средства додељена по одлукама исплаћују се на посебне наменске рачуне, а динамика исплате је авансно 70% од прихватљивог износа након потписивања уговора, а преостали део по извршеном комисијском пријему радова и коначном обрачуну на
основу обима извршења и јединичне цене у складу са уговором,
као и по достављању следеће документације:
• Наративни (кратак, писани) извештај о извршеном послу.
• За тачку 1. конкурса копију документације о плаћеним услугама и роби или интерне радне налоге који се односе на
уговорене послове.
• За тачку 2. конкурса: Решење о именовању одговорног извођача радова и надзорног органа за изградњу пута с копијама лиценци; Оригинал или копију грађевинског дневника и окончане ситуације које су оверили извођач радова, надзорни орган и инвеститор.
• За тачку 3. конкурса оригинални рачун за купљену опрему из тачке 3 конкурса и извод из банке о плаћању рачуна.
И другу документацију неопходну за правдање извршених радова и утрошених средстава.
Обавезе корисника средстава
Члан 15.
Средства из Буџетског фонда за шуме АП Војводине по овом Конкурсу додељују се бесповратно, уз услов извршења уговорних обавеза.
Корисник средстава дужан је да приликом спровођења послова
по потписаном уговору у свему поступа у складу са одредбама
уговора, а осим тога и да:
- непокретну и покретну ствар која је предмет инвестиције
за коју је остварио подстицаје користи у складу са предвиђеном наменом;
- сву документацију која се односи на инвестицију чува
најмање пет година од дана исплате подстицаја;
Корисник подстицајних средстава по конкурсу за кога се утврди да није поступао у складу са одредбама Конкурса, односно
који је онемогућио вршење контроле од стране Секретаријата,
доставио нетачне податаке о коришћењу добијених средстава,
или није извршио уговорне обавезе, дужан је да врати примљени
износ подстицајних средстава са припадајућом законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате подстицајних
средстава до дана враћања средстава.

Коначна одлука

Праћење реализације уговора

Члан 12.

Члан 16.

Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу донетих решења по основу евентуалних приговора, а која се објављује
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.

Давалац средстава врши контролу реализације уговорних обавеза путем Сектора за шумарство и шумарско-ловне инспекције
у терминима одређеним уговором.
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Контролу примене закона у области материјално-финансијског
пословања, наменског и законитог коришћења дозначених средстава и предузимање мера, вршиће Буџетска инспекција АП Војводине.

Максимални износ средстава по једном пројекту за водне
објекте у јавној својини, који одобрава Секретаријат износи до
20.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Корисник средстава је дужан да на захтев Секретаријата омогући увид у радове и да достави коначан финансијски извештај
добијених и утрошених средстава, као и да достави наративни
извештај о извршеном послу.

Максимални износ средстава по једном пројекту за објекте
фекалне канализације, који одобрава Секретаријат износи до
10.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Завршна одредба
Члан 17.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу АП Војводине“.
У Новом Саду, 26.03.2019.године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радојевић с.р.

441.
На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 – др.
одлука, 37/16 и 29/17) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског
фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
(„Службени лист АПВ”, брoj 60/18 ) и у вези с Пословником о
раду комисија за израду конкурса и правилника и поступање
по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
ПРАВИЛНИК
О
ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ И ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА
2019. ГОДИНУ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката
фекалне канализације за 2019. годину (у даљем тексту: Правилник)
прописује се намена средстава, поступак додељивања средства, критеријуми за доделу средстава и друга питања значајна за реализацију
активности из Годишњег програма коришћења средства из буџетског фонда за воде Аутoномне покрајине Војводине за 2019. годину
(у даљем тексту: Програм) „Суфинансирање изградње, санације и
реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне
канализације у 2019. години” (тачка II, подтачка 1.1. и 2.1. Програма)
Програм из става 1. овог члана саставни је део Покрајинске
скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава
из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019.
годину („Службени лист АПВ”, брoj 57/2017 и 29/18), а Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у
даљем тексту: Секретаријат) задужен је за његову реализацију.
Висина и начин доделе средстава
Члан 2.
Укупан износ средстава који се додељује по Правилнику и
Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката
фекалне канализације у 2019. години (у даљем тексту: Конкурс)
јесте до 330.000.000,00 динара, и то:
• за водне објекте у јавној својини – до 250.000.000,00 динара;
• за објекте фекалне канализације – до 80.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за изградњу, санацију или реконструкцију водних објеката у јавној својини по овом конкурсу утврђују
се у износу до 80% од укупно прихватљивих трошкова. Преостали износ обезбеђује корисник средстава.
Бесповратна средства за изградњу, санацију или реконструкцију објеката фекалне канализације по овом конкурсу утврђују се
у износу до 50% од укупно прихватљивих трошкова. Преостали
износ обезбеђује корисник средстава.
Корисник средстава по једној пријави може конкурисати за један
пројекат. Максималан број пројеката за који по овом конкурсу јединице локaлне самоуправе могу поднети пријаве су два пројекта – за изградњу, санацију или реконструкцију водних објеката у јавној својини и
један пројекат – за објекте фекалне канализације. У случају две поднете
пријаве за изградњу, санацију или реконструкцију водних објеката у јавној својини подносилац мора означити приоритет по пријавама/пројектима, у случају да то не учини, комисија задржава право да одреди ред
приоритета, са обзиром да је то критеријум бодовања из Правилника.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса
који се објављује у дневном листу „Дневник”, на интернет страници Секретаријата и у „Службеном листу АП Војводине”.
Пријаве на конкурс подносе закључно са 23.04.2019. године.
Документација поднета на Конкурс се не враћа.
Средства за реализацију активности‒ према Правилнику и по
Конкурсу ‒ додељују се бесповратно.
Намене за које се могу користити средства
Члан 3.
- изградњу, санацију или реконструкцију водних објеката у
јавној својини, као што су постројења за припрему воде за пиће,
пумпне станице, резервоари, јавне водоводне мреже, магистрални цевоводи до насеља или индустрије, набавка и уградња цевоводне арматуре и електромашинске опреме у наведеним објектима, као и бушење и опремање бунара.
- изградњу, санацију или реконструкцију објеката за одвођење
отпадних – фекалних вода: колекторских водова (без кућних
прикључака), постројења за прераду отпадних фекалних вода,
црпних станица, набавку и уградњу електромашинске опреме у
наведеним постројењима и црпним станицама.
Подносиоци пријава имају право да, уколико испуњавају претходне услове, од момента објављеног конкурса покрену поступак
јавне набавке и о томе одмах обавесте Покрајински секретаријат.
Средства која се додељују по Конкурсу не могу се користити за:
-

набавку опреме и делова опреме као резервних делова;
набавку половне, недекларисане опреме и делова;
кућне прикључке за објекте фекалне канализације;
плаћања пореза, судских и царинских трошкова;
накнада за зараде;
непредвиђене и накнадне радове.
Корисници средстава
Члан 4.

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе с територије Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту:
Корисници средстава), за потребе својих месних заједница, јав-
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них предузећа, јавних комуналних предузећа и привредних
друштава која врше поверене послове из области комуналне – водопривредне делатности, а чији су оснивачи локалне самоуправе.
Услови за учешће на конкурс
Члан 5.
Корисници средстава или месне заједнице, јавна предузећа,
јавна комунална предузећа и привредна друштава која врше поверене послове из области комуналне – водопривредне делатности
а за чије потребе Корисници средстава аплицирају на Конкурс,
морају имати измирене обавезе за водне накнаде за коришћење
водног добра и за испуштену воду, а закључно са 31.12.2018. године, или потписан репрограм дуга или споразум о одлагању
плаћања дуга. Уколико корисник средстава није обвезник накнаде, треба доставити оверену изјаву да није задуживан по том
основу. Образац изјаве може се преузети с веб-странице: www.
psp.vojvodina.gov.rs и прилагодити називу корисника средстава.
Потребна документација којом се доказује испуњеност услова
за учешће на конкурсу
Члан 6.
Потребна документација којом се доказује испуњеност услова
за учешће на конкурсу:
1. пријава на конкурс која се може преузети с веб-странице:
www.psp.vojvodina.gov.rs, а у којој ће јасно бити назначен
назив објекта за који се тражи учешће Секретаријата у суфинансирању, с потписом градоначелника или председника општине;
2. одлука општинског/градског већа о реализацији инвестиције у којој је опредељен износ сопственог учешћа (форма одлуке може се преузети с веб-странице: www.psp.
vojvodina.gov.rs);
3. извод из општинског/градског буџета, којим се потврђује
износ сопственог учешћа – доставити најкасније 15 дана
од дана потписивања уговора; уколико нема наведена средства, непоходно је доставити изјаву надлежног органа потписану од овлашћеног лица о томе да ће иста обезбедити
најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора;
4. Изјава председника општине/градоначелника којом – под
пуном кривичном и материјалном одговорношћу – гарантује да за пројекте за које се конкурише није покренут поступак јавне набавке радова и да није већ закључен уговор о извођењу радова.
5. У случају да подносилац пријаве након објављеног Конкурса покреће поступак јавне набавке као и у случају покретања јавне набавке након објављивања конкурса и
подношења пријаве на исти, неопходно је да достави Решење о образовању комисије и Одлуке о покретању поступка јавне набавке.
6. важећа грађевинска дозвола, а за бушење бунара и решење Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај којим се одобрава извођење примењених геолошких истраживања подземних вода;
7. извод из пројекта за грађевинску дозволу, односно из
главног пројекта, израђеног по Закону о планирању и изградњи, односно у складу са Правилником о садржини,
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта;
8. Предмер и предрачун радова оверен од стране одговорног
пројектанта;
9. Уколико се радови за које се конкурише изводе по фазама,
а само за поједине фазе подноси пријава, потребно је посебно назначити радове за које се средства траже, са исказаним укупним предмером и предрачуном и посебно исказаним предмером и предрачуном за фазу/фазе за коју се
подноси пријава;
10. Изјава председника општине/градоначелника о томе да за
фазу за коју се траже средстава раније нису Покрајинска
влада или други извори финансирања додељивали средства;
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11. техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу, у
складу са Законом о планирању и изградњи, односно техничка контрола главног пројекта;
12. за реконструкцију објеката на који се примењује члан
145. Закона о планирању и изградњи, уместо документације утврђене т. 6. и 7. овог конкурса, приложити документацију у складу с поменутим законом – решење којим
се одобрава извођење радова и идејни пројекат;
13. за набавку, замену и уградњу опреме (бунара, постројења
за припрему воде за пиће, црпних станица водовода и канализације, уређаја/постројења за пречишћавање отпадних вода), за које се примењује члан 145. Закона о планирању и изградњи, а у вези с чл. 2 став 1 тачка 35. – санација, приложити документацију у складу с поменутим
законом – решење којим се одобрава извођење радова и
идејни пројекат и приложити предрачун за опрему;
14. у случају да се пројекат (за који се подноси пријава) односи
на хитне радове, неопходно је доставити и документацију која
упућује на хитност у решавању (нпр. записник инспектора).
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Поступање са непотпуним пријавама
Члан 7.
Подносиоци непотпуних пријава ће бити позвани да исте допуне у року од осам (8) дана од дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију, пријава ће бити одбијена као
непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена позивом из става 1. овог
члана.
Комисија неће разматрати пријаве:
• које су поднела лица која немају право да учествују на
Конкурсу;
• које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом;
• које су поднете за инвестиције које нису предмет Конкурсa.
Одлучивање о додели средстава
Члан 8.
Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија),
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.
Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају
услове на основу достављене документације, у складу с Конкурсом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се
додељују бесповратна средства .
Комисија има право да заседа, када процени да су се стекли услови за доношење записника са предлогом одлуке о додели средстава у
ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом тражених
средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.
Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу предлога Комисије.
Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.
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Критеријуми и бодови за доделу средстава
Члан 9.
р.б.

Критеријуми

Максимум бодова

Степен обезбеђености сопствених средстава, доказе о обезбеђености средстава за изградњу објеката/набавку опреме укључујући и одлуке надлежних органа и институција
које учествују у финансирању изградње објеката/набавке опреме за водне објекте у јавној својини
1.

2.

До 20%

5

20,1–30%

10

30,1–40%

15

Преко 40%

20

Степен обезбеђености сопствених средстава, доказе о обезбеђености средстава за изградњу објеката/набавку опреме укључујући и одлуке надлежних органа и институција
које учествују у финансирању изградње објеката/набавке опреме за објекте фекалне канализације
До 50%

5

50,1-60%

10

60,1-70%

15

Преко 70%

20

Захтеви који се односе на седиште града или општине
3.

4.

5

Захтеви који се односе на општине које немају насељена места

10

Захтеви који се односе на насеље које није седиште општине, односно града

15

Постојећа проблематика у снабдевању водом (стварне потребе: хитност решавања проблема по питању квалитета воде за пиће-налаз и/или налог водног и/или санитарног инспектора, надлежне институције – лабораторије)

10

Значај реализације пријављених пројеката за водне објекте у јавној својини ( у случају
да овај критеријум није одређен од подносиоца пријаве, комисија задржава право да одреди приоритет)
5.

Пројекат који је означен као приоритетни

20

Пројекат који је означен као други по реду приоритета или није означен ред приоритета
6.

10

Остали специфични услови – развијеност општине по Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС” број
104/2014).
> 100 %

5

80 ¸ 100 %

10

60 ¸ 80 %

15

˂ 60 %

20

Степен значаја пројекта, сврсисходност и очекивани ефекти пројекта
7.

Низак

10

Средњи

20

Висок

40
Укупно:

Поступање са пријавама које су одбијене/одбачене или нису у
потпуности прихваћене
Члан 10.
На основу одлуке, Комисија сачињава а покрајински секретар
доноси решење са образложењем и поуком о правном средству
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или
нису у потпуности прихваћене пријаве на основу предлога одлуке.

125

Право приговора
Члан 11.
Поред наведених лица из члана 11. Правилника, право приговора има и сваки незадовољни подносилац пријаве коме су одобрена
средства на основу Одлуке о додели средстава која је објављена
на званичној интернет страни Покрајинског секретријата.
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Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3)
дана од достављања појединачног решења, односно најкасније у
року од седам (7) дана од дана објављивања одлуке на сајту Секретаријата.
Покрајински секретар одлучује о приговору у року од седам (7)
радних дана од дана пријема приговора.
Приговор секретар може да одбаци као неблаговремен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га усвоји у потпуности или делимично или да одбије приговор као неоснован.

3. април 2019.

Уговор потписује покрајински секретар или лице које он
овласти за потписивање, а парафирају га вршилац дужности
подсекретара у Секретаријату, вршилац дужности помоћника
покрајинског секретара за правне и опште послове и планирање
и извршење буџета и агроекономику, начелник одељења за нормативно-правне, управно-правне и опште послове, начелник
одељења за планирање и извршење буџета и агроекономику, извршилац и вршилац дужности помоћника покрајинског секретара за област за коју је расписан конкурс.
Праћење реализације уговора
Члан 14

О приговору одлучује се решењем.
Коначна одлука
Члан 12.
Коначну одлуку доноси покрајински секретар, на основу донетих решења по основу евентуалних приговора а која се објављује
на званичној интернет страни Секретаријата.

Контролу реализације уговорених обавеза спроводи Сектор за
водопривреду.
У случају неизвршавања уговорене обавезе уговор ће се раскинути, а корисник средстава у обавези је да изврши повраћај
средстава.
Завршне одредбе

Уговор о додели средстава
Члан 13.
Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава
регулишу се уговором.

Члан 15.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”.
Дана: 22.03.2019.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радојевић с.р.

Средства ће се исплаћивати у више фаза и то:
• средства у вредности 50% од додељеног износа биће пренета након потписивања уговора и достављања регистроване менице, а у складу с приливом средстава у буџет
АПВ; остатак средстава биће исплаћиван по правдању
уплаћеног аванса, а по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, у сразмери која је утврђена уговором;
• уколико корисник средстава у моменту подношења пријаве на конкурс није покренуо поступак јавне набавке, дужан је да покрене поступак јавне набавке у року од 30
дана од дана закључења уговора, као и да о томе достави
доказ даваоцу средстава – решење о образовању комисије
за јавну набавку и одлуку о покретању поступка јавне набавке;
• у случају да се средства потроше ненаменски или да се
не искористе у предвиђеном року, корисник је дужан да
их врати са законском затезном каматом од дана преноса
средстава;
• Секретаријат задржава право да контролише утрошак
средстава увидом у извршење радова и документацију
путем овлашћених представника Секретаријата из ресорног сектора и представника буџетске инспекције;
• коначан износ средстава, која обезбеђују Секретаријат и
корисник, утврдиће се након спроведеног поступка јавне
набавке и закљученог уговора са извођачем радова и/или
након достављања оверене окончане ситуације у случајевима када се вредност изведених радова разликује од уговорене вредности;
• уколико је вредност радова и/или опреме уговорена између корисника средстава и извођача радова и/или испоручиоца опреме већа од укупне уговорене вредности уговора између Секретаријата и корисника средстава, разлика пада на терет корисника средстава;
• уколико је вредност радова и/или опреме уговорена између корисника средстава и извођача радова и/или испоручиоца опреме мања од укупне уговорене вредности уговора између Секретаријата и корисника средстава, коначан износ средстава које обезбеђују Секретаријат
и корисник средстава утврђује се уговореним процентуалним учешћем обе уговорне стране.
• корисник средстава дужан је да додељена средства искористи до 31.10.2019. године

442.
На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14
- др.одлука, 37/16 и 29/17), у вези са Законом о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр.
10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Покрајинском скупштинском одлуком о програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2019. години
(„Службени лист АПВ“, број 60/2018) и Пословником о раду комисије за израду конкурса и правилника и поступања по конкурсима расписаних у Покрајинском секретаријату за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ТРОШКОВА КОНТРОЛЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ ОРГАНСКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ, КАО И НАБАВКУ ПРИКЉУЧНЕ
МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА
ТЕРИТОРИЈИ
АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником за доделу средстава за суфинансирање трошкова
контроле и сертификације органске производње, као и набавку
прикључне механизације за органску производњу на територији
АП Војводине у 2019.години (у даљем тексту: Правилник) прописује се висина и начин доделе средстава, намена средстава, поступак додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава
и друга питања значајна за конкурс из Програма мера подршке
за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години ( у даљем
тексту: Програм), који је саставни део Покрајинске скупштинске
одлуке о програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине
Војводине у 2019. години („Службени лист АПВ”, број 60/18) на
који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде број: 320-00-08181/2018-09 од 07.12.2018. године.

3. април 2019.
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Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина Аутномне покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински
секретаријат) задужен је за његову реализацију.
Намена бесповратних средстава
Члан 2.
Бесповратна средстава која се додељују по овом Конкурсу намењена су за следеће инвестиције:
1. трошкова контроле и сертификације производа добијених
по методама органске производње од овлашћених организација које издају сертификат, за органске производе у
2019. години;
2. набавку прикључне механизације за органску производњу, за сертификоване произвођече органске производње:
• набавка специјализоване опреме за механичко регулисање корова - разне врсте чешљева, звездасте дрљаче,
опрема за сузбијање корова путем пламена, путем вреле воде, потом медјуредних култиватора и сл.
• набавка чизел плугова (разривачи),
• набавка опреме за третирање органских усева (прскалице и атомизери).
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање
бесповратних средстава признаваће се једино прикључне машине купљене после 01.01.2019. године, што мора бити документовано авансним рачуном, рачунима са спецификацијом опреме,
отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, као и другим доказима који носе датум након 01.01.2019. године.
Бесповратна средства, која се додељују по Конкурсу, не могу
се користити за:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

порезе, укључујући и порез на додату вредност;
трошкове увоза, царине и шпедиције;
плаћање путем компензације и цесије;
промет између повезаних лица;
новчане, финансијске казне и трошкове парничног поступка;
трошкове банкарске провизије;
трошкове премера и геодетских снимања;
трошкове за куповину половне опреме и материјала;
трошкове монтаже опреме;
доприносе у натури;
Висина и начин доделе средстава
Члан 3.

За реализацију активности предвиђено је укупно- 10.000.000,00
динара.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса који ће бити објављен у „Службеном листу АП Војводине“
и дневним новинама „Дневник“ са којим Покрајински секретаријат има закључен уговор о објављивању аката, као и на интернет страници Покрајинског секретаријата (у даљем тексту:
Конкурс).
За инвестиције из тачке 1. члана 2. овог Правилника, Конкурс
је отворен до утрошка средстава, закључно са 01.11.2019. године.
За инвестиције из тачке 2. члана 2. овог Правилника, Конкурс
је отворен до утрошка средстава, закључно са 15.04.2019. године.
Документација поднета на Конкурс се не враћа.
Средства за подршку инвестиција – према Правилнику и по
Конкурсу – додељују се бесповратно.
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Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу:
• за тачку 1, члана 2. овог Правилника до 80% од укупно
прихватљивих трошкова инвестиције
• за тачку 2, члана 2. овог Правилника до 70% од укупно
прихватљивих трошкова инвестиције
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза
на додату вредност (ПДВ).
Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 1.000.000,00 динара.
Право на учешће на Конкурсу
Члан 4.
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и
то:
1. физичко лице:
- носилац регистрованог комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства,
- предузетник носилац регистрованог комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства.
2. правно лице:
- привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
- земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
- сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу, за више намена у оквиру конкурса.
Услови за учешће на конкурсу
Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу јесу:
За физичка лица и правна лица:
1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном
статусу;
2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП
Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица
морају имати седиште на територији јединице локалне
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине;
3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно
са 31.12. 2018.године;
4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са 31.12.2018. године;
5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, закључно са 31.12.2018.године, уколико је
корисник истог;
6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с
посебним прописом којим се уређује кредитна подршка
регистрованим пољопривредним газдинствима;
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7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11
и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018 и 95/2018);
9. парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет
инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар
пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у закупу, потребно је да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет година;
Додатни услови за предузетнике и правна лица:
10. Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да
се налази у активном статусу;
11. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
12. Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се
уређује рачуноводство;
13. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.
Потребна документација
Члан 6.
Документација која се подноси на Конкурс:
За физичка лица и правна лица:
1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства
или овлашћеног лица у правном лицу;
3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране
извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана);
4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са
31.12.2018. године за подносиоца пријаве;
5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2018. године за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна
инвестиција налази на територији друге локалне самоуправе, на територији АПВ);
6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини (потврда
надлежног органа, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ
o извршеном плаћању);
7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се
поднети предрачун са спецификацијом опреме, а коначан
оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме;
8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са спецификацијом опреме која садржи основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу
пријаве морају бити исти као у рачуну);
9. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко
лице извршило готовинско или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање);
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11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2019. године;
14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом образовању;
15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити
потврду о чланству;
17. важећу копију сертификата за органску производњу;
18. уговор између произвођача и овлашћене контролне организације о контроли или сертификацији органске производње;
19. копија Решења о испуњавању услова за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за
2019. годину, које је издало Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републике Србије, за контролну организацију која код произвођача спроводи сертификацију органске производње;
20. предрачун које је издала контролна организација за
обављене услуге контроле или сертификације органске
производње за 2019. Годину.
Додатна обавезна документација за предузетнике и правна
лица:
21. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским
идентификационим бројем;
22. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или
ликвидације;
23. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, у
складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник
РС“, број 62/2013).
24. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да задруга послује у складу са Законом о задругама, при чему
се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом о задругама;
Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је саставни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под
тачкама 3, 4, 5, прибавити сам или ће Покрајински секретаријат
по службеној дужности од надлежних органа прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу
са законом који уређује општи управни поступак.
Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски
језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/
предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу
пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности,
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/
предрачуна.
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга
документа.
Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.
Поступање с непотпуним пријавама
Члан 7.
За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом који уређује општи управни поступак, а за осталу документацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана од
дана пријема позива.
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Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију пријава ће бити одбијена као
непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања
документације која је тражена позивом из става 1. овог члана.
Комисија неће разматрати пријаве:
• које су поднела лица која немају право да учествују на
Конкурсу;
• које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом;
• које су поднете за инвестиције које нису предмет Конкурса.
Одлучивање о додели бесповратних средстава
Члан 8.
Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија),
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.
Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају
услове на основу достављене документације, у складу с Конкурсом
и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефинисани
Правилником, формира се бодовна листа на основу које се додељују
бесповратна средства до утрошка средстава опредељених Конкурсом.
Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца
пријаве затражи додатну документацију, као и да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства иу
Критеријум
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водопривреде тражи да изврши контролу реализације предмета
уговора, посебно у случају рачуна и предрачуна које су издали
добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су
знатно изнад тржишне вредности.
Комисија има право да када процени да су се стекли услови
за доношење записника са предлогом одлуке о додели средстава у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом
тражених средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и
износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.
Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу предлога Комисије.
Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.
Критеријуми за доделу бесповратних средстава
Члан 9.
Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на основу поднете документације, критеријума и бодова прописаних
овим чланом и то према табелама:

Начин бодовања

Укупан број бодова
Подносилац захтева је лице млађе од 40 година
Подносилац захтева је жена
Радна активност

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти
у употреби

Датум прве регистрације РПГ

Пребивалиште

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање

Досадашње коришћење средстава Покрајинског секретаријата
Корисник је сертификован за органску производњу у периоду
Корисник је задруга или члан задруге
Корисник је члан добровољног ватрогасног друштва
Оцена одрживости инвестиције

Бодови
180

да/не

10/0

да/не

10/0

Бави се искључиво пољопривредом

20

Пољопривредом више од 50%

10

Пољопривредом мање од 50%

0

у власништву

20

у закупу

10

уступљено на коришћење без накнаде

5

Мање од три године

5

Више од три године

10

Град

5

Општина

10

Остала насељена места

15

основна школа

5

средња школа

10

пољопривредни факултет

15

први пут

10

други пут

5

три и више пута

0

до три године

5

више од три године

10

да/не

10/0

да/не

10/0

ниска/средња/висока

10/20/40

У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна
средства. Пријаве на Конкурс које остваре мање од 60 бодова- не улазе у даље разматрање Комисије.
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Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у
потпуности прихваћене
Члан 10.
На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар
доноси, решење са образложењем и поуком о правном средству
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или
нису у потпуности прихваћене на основу предлога одлуке.
Право приговора
Члан 11.
Поред наведених лица из члана 11. Правилника, право приговора има и сваки незадовољни подносилац пријаве, којем су одобрена средства на основу одлуке о додели средстава која је објављена
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3)
дана од достављања појединачног решења, односно најкасније у
року од 7 дана од дана објављивања на веб страни Покрајинског
секретаријата.
Покрајински секретар одлучује о приговору у року од седам (7)
дана од пријема приговора.
Покрајински секретар може да одбаци приговор као неблаговремен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га усвоји
у потпуности или делимично или да одбије приговор као неоснован.
О приговору се одлучује решењем.
Коначна одлука
Члан 12.
Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу донетих решења по основу евентуалних приговора, а која се објављује
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
Уговор о додели бесповратних средстава
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За инвестиције из тачке 2. члана 2. овог Правилника Секретаријат, путем надлежног сектора, налаже Пољопривредној стручној
и саветодавној служби АП Војводине да фотографише предметну
инвестицију, те да достави извештај и записник о стању предметне
инвестиције Секретаријату, након чега ће се средства исплаћивати
у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине и након што
Корисник средстава достави следећу документацију:
• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку
средстава
• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу
пријаве морају бити исти као у рачуну);
• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је,
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко
лице извршило готовинско или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање);
• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2019. године;
• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране
извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана)
Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца
пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајински секретаријат може да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да
се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у
случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме
који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тржишне вредности;

Члан 13.

У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног
лица не сме бити у блокади;

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава покрајински секретар у име Покрајинског секретаријата закључује
уговор о додели средстава с корисником, којим се регулишу права и обавезе уговорних страна.

Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања везана за конкурс, прописани су Правилником;

Корисник средстава је у обавези да - приликом потписивања
уговора са Покрајинским секретаријатом о коришћењу средстава
- достави меницу са меничном изјавом, а за правно лице - регистровану меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења
да опрема неће бити отуђена у року од пет (5) година, осим за
опрему чији је век експлоатације краћи од годину дана.
Исплата бесповратних средстава
Члан 14.
Средстава ће се исплаћивати на основу уговора између Покрајинског секретаријата и корисника средстава.
За инвестиције из тачке 1. члана 2. овог Правилника средства
ће се исплаћивати након доношења одлуке о расподели средстава, а у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине и након што Корисник средстава достави:
- извод с рачуна пољопривредног газдинства или контролне организације којим се потврђује да је извршена уплата за контролу или сертификацију по издатом рачуну
за обављену услугу (или у банци оверен налог за уплату произвођача којим се потврђује извршена финансијска
обавеза произвођача према контролној организацији);

Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити призната;
Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, достављањем извештаја и записника Секретаријату.
Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине.
Обавезе корисника средстава
Члан 15.
Корисник бесповратних средстава по конкурсу дужан је да:
1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје, користи у складу с предвиђеном наменом;
2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје, не отуђи и/или
не даје другом лицу на употребу најмање пет година од
дана исплате подстицаја;
3. сву документацију у вези са инвестицијом чува најмање
пет година од дана исплате подстицаја.

3. април 2019.
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Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није поступао у складу са одредбама Конкурса и уговора, корисник који
је Покрајинском секретаријату онемогућио да обави контролу односно корисник који је достављао нетачне податке, дужан је да
врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом
законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате
бесповратних средстава до дана враћања средстава.
Праћење извршавања уговора
Члан 16.
Административну контролу, односно испуњеност обавеза из уговора прати и контролише ресорни сектор Покрајинског секретаријата.
Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година након преноса средстава, осим за опрему чији је век експлоатације
краћи од годину дана а прати је овлашћени сектор Покрајинског
секретаријата, путем извештаја и записника Пољопривредне
стручне и саветодавне служби АП Војводине са терена.
Завршне одредбе
Члан 17.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине“.
Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић
Комисија:
Младен Петковић________________________
(председник комисије)
Владислав Крсмановић ___________________
(члан комисије)
Гордана Француски_______________________
(члан комисије)
Милош Шешлија_________________________
(члан комисије)
Тијана Секулић _________________________
(члан комисије)

443.
На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 – др.
одлука, 37/16 и 29/17), чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени
лист АПВ“, брoj 60/2018), у вези са Законом о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 - др. закон,
41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др.закон), Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2019.
години („Службени лист АПВ”, бр. 60/18) и Пословником о раду
комисија за израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
ПРАВИЛНИК
О
ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ
КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УРЕЂЕЊА АТАРСКИХ
ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП
ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником прописује се поступак (намена, корисници,
висина и начин доделе средстава, конкурс, право учешћа, поступак
с пријавама, разматрање пријава, бодовање и критеријуми за доделу

Број 16 - Страна 1493

средстава, одлучивање, уговарање, праћење реализације и завршне одредбе) доделе подстицајних средстава путем конкурса за уређење атарских путева и отресишта, по Програму заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2019. години („Службени лист АПВ”, бр. 60/18), у даљем тексту – Програм.
Програм из става 1. овог члана донела је Скупштина Аутономне
покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат),
путем надлежног сектора, задужен је за његову реализацију.
Намене за које се могу користити средства
Члан 2.
Путем конкурса, средства се додељују за суфинансирање радова на уређењу некатегорисаних атарских путева и прилазних
атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала – најмање до нивоа туцаника или струганог асфалта и уређење отресишта.
- под атарским путем подразумева се саобраћајна површина
која је доступна већем броју корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисан пут, а која доприноси рационалном коришћењу пољопривредног земљишта;
- под отресиштем подразумева се површина непосредно пре прикључка некатегорисаног пута с јавним путем
више категорије, а која је уређена тако да се на њој уклоне све нечистоће с возила чије би изношење на јавни пут
угрозило безбедност саобраћаја;
- намена средстава за суфинансирање јесу трошкови радова и
материјала за уређење атарских путева и отресишта, а у које
спадају припремни, земљани радови и радови на изградњи
коловозне конструкције од чврстих компактних материјала.
У оквиру уређења атарских путева и прилазних атарских путева суфинансираће се уређење атарских путева туцаником, струганим асфалтом, асфалтом, бетоном и методом стабилизације
хидрауличног везива.
У оквиру уређења отресишта суфинансираће се израда ребрастог остресишта од армираног бетона, у ширини од најмање
5 метара и у дужини од најмање 40 метара, уколико се укршта,
односно прикључује са државним путем I реда, 20 метара са државним путем II реда и 10 метара са општинским путем и улицом,
рачунајући од ивице коловоза.
Конкурс је отворен закључно са 23.04.2019. године.
Висина и начин доделе средстава
Члан 3.
Укупан износ бесповратних средстава, који се додељује по
овом конкурсу, јесте 190.000.000,00 динара.
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по једној пријави јесте до 20.000.000,00 динара.
Средства се – као бесповратна – додељују корисницима до 50%
од укупно прихватљивих трошкова (без ПДВ-а). Преостали износ
обезбеђује корисник средстава. ПДВ плаћа корисник средстава.
Средства се додељују на основу конкурса који се објављује у
дневном листу „Дневник”, на званичној интернет страни Секретаријата и у „Службеном листу АП Војводине”.
Корисници средстава
Члан 4.
Право да конкуришу имају јединице локалне самоуправе (градови и општине) с територије АП Војводине.
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Услови за учешће на конкурсу
Члан 5.
Корисници могу да поднесу једну пријаву с прегледом атарских путева и отресишта чије се уређење планира.
Потребна документација којом се доказује испуњеност услова
за учешће на конкурсу:
Члан 6.
1. пријава на конкурс – може се преузети с веб-странице:
www.psp.vojvodina.gov.rs, с потписом градоначелника
или председника општине;
2. копија актуелне одлуке или другог акта надлежног органа јединице локалне самоуправе којим се површина за
коју се подноси пријава, проглашава некатегорисаним
путем; уколико у наведеном акту нису прецизно набројани и одређени некатегорисани путеви, тада је подносилац пријаве дужан да уз њега достави и копију актуелне одлуке или другог акта надлежног органа јединице
локалне самоуправе, којим се дефинише одржавање, коришћење и остала питања, где су некатегорисани путеви
– који су предмет аплицирања на конкурс – јасно наведени и одређени; потребно је доставити интегралну верзију
акта са свим важећим изменама и допунама;
3. извод из листа непокретности којим се доказује да је уписан некатегорисан пут или доказ о поднетом захтеву Катастру непокретности за упис некатегорисаног пута;
4. преглед атарских путева и отресишта чије се уређење
планира (припрема се у форми табеле која је дата на
интернет страници Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство у оквиру
пријаве на конкурс);
5. извод из општинског/градског буџета, којим се потврђује
износ сопственог учешћа – доставити најкасније 30 дана
од дана потписивања уговора; уколико нема наведена
средства, непоходно је доставити изјаву надлежног органа потписану од овлашћеног лица о томе да ће иста обезбедити најкасније у року од 30 дана од дана закључења
уговора;
6. Извод из пројекта за грађевинску дозволу у аналогној и
дигиталноj форми. Аналогна форма се враћа подносиоцу
пријаве на конкурс. (Доставља се уколико се врше радови
на изради новог атарског пута или отресишта);
7. Идејни пројекат у аналогној и дигиталноj форми. Аналогна форма се враћа подносиоцу пријаве на конкурс. (Доставља се уколико се врши реконструкција већ постојећег
атарског пута или отресишта);
8. Технички опис (доставља се уколико се врше радови на:
изради новог атарског пута или отресишта, реконструкцији постојећег атарског пута или отресишта, рехабилитацији постојећег атарског пута или отресишта)
9. Предмер и предрачун потребних радова и материјала
(доставља се уколико се врше радови на: изради новог
атарског пута или отресишта, реконструкцији постојећег
атарског пута или отресишта, рехабилитацији постојећег
атарског пута или отресишта)
10. Карактеристични попречни профили (доставља се уколико се врше радови на: изради новог атарског пута или
отресишта, реконструкцији постојећег атарског пута или
отресишта, рехабилитацији постојећег атарског пута)
Ситуациони план прегледне размере (Р 1:2.500) деоница путева који се уређују (доставља се уколико се врше радови на: изради
новог атарског пута или отресишта, реконструкцији постојећег
атарског пута или отресишта, рехабилитацији постојећег атарског пута или отресишта)
Пре почетка извођења радова, наведену техничку документацију оверава градски односно општински орган надлежан за
послове саобраћаја. Законски рок за отпочињање радова по овој
овери јесте годину дана.
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Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Конкурсна документација се не враћа.
Исплата бесповратних средстава:
Члан 7.
1. средства по овом конкурсу додељују се бесповратно;
2. средства у вредности 50% од додељеног износа биће пренета након потписивања уговора, а у складу с приливом средстава у буџет АПВ; остатак средстава биће исплаћиван по правдању уплаћеног аванса, а по испостављеним привременим ситуацијама и
окончаној ситуацији, у сразмери која је утврђена уговором;
3. корисник средстава у обавези је да – приликом потписивања уговора о коришћењу средстава са Секретаријатом
– преда регистровану меницу с меничном изјавом, као
средство обезбеђења за наменско коришћење средстава,
како авансног, тако и свеобухватног износа додељених
средстава;
4. корисник средстава дужан је да покрене поступак јавне
набавке у року од 30 дана од дана закључења уговора, као
и да о томе достави доказ даваоцу средстава – решење о
образовању комисије за јавну набавку и одлуку о покретању поступка јавне набавке;
5. у случају да се средства потроше ненаменски или се не
реализују у предвиђеном року, корисник је дужан да их
врати са законском затезном каматом од дана преноса
средстава под претњом активирања достављеног средства обезбеђења;
6. коначан износ средстава која обезбеђују Секретаријат и
корисник утврдиће се након спроведеног поступка јавне
набавке и закљученог уговора, са извођачем радова или
након достављања оверене окончане ситуације у случајевима када се вредност изведених радова разликује од уговорене вредности;
7. уколико је вредност радова и/или опреме уговорена између корисника средстава и извођача радова и/или испоручиоца опреме већа од укупне уговорене вредности уговора између Секретаријата и корисника средстава, разлика пада на терет корисника средстава;
8. уколико је вредност радова и/или опреме уговорена између корисника средстава и извођача радова и/или испоручиоца опреме мања од укупне уговорене вредности уговора између Секретаријата и корисника средстава, коначан износ средстава које обезбеђују Секретаријат
и корисник средстава утврђује се уговореним процентуалним учешћем обе уговорне стране;
9. корисник средстава дужан је да искористи додељена
средстава до 30.09.2019. године;
10. Корисник је у обавези да обезбеди сву неопходну техничку документацију као и све неопходне дозволе од надлежних органа у вези пројекта (по Закону о путевима
или/и Закону о планирању и изградњи) и достави их Секретаријату, као и сву техничку документацију којом је
исходовао наведене дозволе.
Поступање са непотпуним пријавама
Члан 8.
Подносиоци непотпуних пријава, ће бити позвани да исте допуне у року од осам (8) дана од дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију, пријава ће бити одбијена као
непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена позивом из става 1. овог
члана.
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Комисија неће разматрати пријаве:
• које су поднела лица која немају право да учествују на
Конкурсу;
• које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом;
• које су поднете за инвестиције које нису предмет Конкурсa.
Одлучивање о додели средстава
Члан 9.
Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија),
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.
Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају
услове на основу достављене документације, у складу с Конкурсом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се
додељују бесповратна средства .
Ред. Бр.
1.
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Комисија има право да заседа, када процени да су се стекли услови за доношење записника са предлогом одлуке о додели средстава у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом
тражених средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и
износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.
Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу предлога Комисије.
Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.
Критеријуми за оцену пријава:
Члан 10.

Критеријуми

Максимум бодова - 105

Степен обезбеђености властитих средстава
50%

2.

3.

5

50,1-55%

10

55,1-60%

15

Преко 60%

20

Број насељених места на територији локалне самоуправе
≤4

5

5-6

10

≥7

15

Локација извођења радова
Захтеви који се односе на седиште града или општине

5

Захтеви који се односе на општине које немају насељено место

10

Захтеви који се односе на насеље које се претежно бави пољопривредом а није
седиште општине, односно града
4.

5.

15

Развијеност општине по Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 104/2014)
˃100 %

5

81-100%

10

61-80%

15

˂60 %

20

Степен значаја, сврсисходност и очекивани ефекти пројекта
Низак

10

Средњи

20

Висок

40

Поступање са пријавама које су одбијене/одбачене или нису у
потпуности прихваћене
Члан 11.
На основу одлуке, Комисија сачињава а покрајински секретар
доноси решење са образложењем и поуком о правном средству за
подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или нису
у потпуности прихваћене пријаве на основу предлога одлуке.

Право приговора
Члан 12.
Поред наведених лица из члана 11. Правилника, право приговора има и сваки незадовољни подносилац пријаве коме су одобрена
средства на основу Одлуке о додели средстава која је објављена
на званичној интернет страни Покрајинског секретријата.
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Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3)
дана од достављања појединачног решења, односно најкасније у
року од седам (7) дана од дана објављивања одлуке на сајту Секретаријата.
Покрајински секретар одлучује о приговору у року од седам (7)
радних дана од дана пријема приговора.
Приговор секретар може да одбаци као неблаговремен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га усвоји у потпуности или делимично или да одбије приговор као неоснован.

3. април 2019.
Праћење извршавања уговора
Члан 15.

Контролу реализације уговорених обавеза спроводи Сектор за
заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта.
У случају неизвршавања уговорене обавезе уговор ће се раскинути, а корисник средстава у обавези је да изврши повраћај
средстава.
Завршне одредбе

О приговору одлучује се решењем.

Члан 16.

Коначна одлука

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”.

Члан 13.
Коначну одлуку доноси покрајински секретар, на основу донетих решења по основу евентуалних приговора а која се објављује
на званичној интернет страни Секретаријата.
Уговор о додели средстава
Члан 14.
Након доношења одлуке о додели средстава, покрајински секретар у име Секретаријата закључује с корисником средстава
уговор о додели средстава.

Дана 22.03.2019. године

др Вук В. Радојевић
покрајински секретар

Љиљана Андрић-председник комисије
Владислав Крсмановић-члан
Јелена Дејановић-члан
Немања Деспотов-члан
Душан Миличић-члан

ПОСЕБНИ ДЕО
444.

445.

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/2014), а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број: 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), Покрајинска
влада, на седници одржаној 3. априла 2019. године, д о н е л а ј е

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09), члана
32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број: 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. априла 2019. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи јавних основних
школа на територији Града Новог Сада, број: 6-2/2018-1274/1-I, од
20. фебруара 2019. године, коју је донела Скупштина Града Новог
Сада, на седници одржаној 20. фебруара 2019. године.

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи јавних основних
школа на територији Општине Тител, број: 011-3/2019-I, од 22. фебруара 2019. године, коју је донела Скупштина Општине Тител,
на седници одржаној 22. фебруара 2019. године.

II

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-184/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 022-191/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

3. април 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

446.
На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, бр. 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09), члана 32.
тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), а у
вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број:
88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), Покрајинска влада, на седници
одржаној 3. априла 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
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ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/2014), а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број: 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), Покрајинска
влада, на седници одржаној 3. априла 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Бач, број: 011-5/2019-I, од 31.
јануара 2019. године, коју је донела Скупштина Општине Бач, на
седници одржаној 31. јануара 2019. године.

I

II

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи основних школа
са седиштем на територији Општине Жабаљ, број: 02-150/18-I, од
12. децембра 2018. године, коју је донела Скупштина Општине
Жабаљ, на седници одржаној 12. децембра 2018. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-115/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

449.

127 Број: 022-5/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

447.
На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/2014), а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број: 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), Покрајинска
влада, на седници одржаној 3. априла 2019. године, д о н е л а ј е

На основу члана 11. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица („Службени
лист АПВ“, број: 60/18), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. априла 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Статут Центра за породични смештај и
усвојење Суботица, који је донео Привремени Управни одбор на
седници одржаној 14. марта 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Р Е Ш Е Њ Е
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Житиште, број: I-020-33/2018,
од 21. децембра 2018. године, коју је донела Скупштина Општине
Житиште, на седници одржаној 21. децембра 2018. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-263/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-168/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

448.
На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-

450.
На основу члана 32. тачка 9 и чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број: 37/14) и члана 1. алинејa 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска влада, на
седници одржаној 3. априла 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Изменe Статута Архива Војводине, које је
донео Управни одбор Архива Војводине, на осмој седници одржаној 15. марта 2019. године.
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453.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-277/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

На основу члана 18. Одлукe о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, брoj: 7/08 и 22/11),
члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. априла 2019. године,
д о н е л а је

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

451.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”,
број: 6/2014) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. априла 2019. године,
д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Правилник o организацији и систематизацији послова у Заводу за културу војвођанских Русина – Завод
за културу войводянских Руснацох, који је донео директор Заводa
за културу војвођанских Русина, 13. марта 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Р Е Ш Е Њ Е

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Даје се сагласност на Измену и допуну Финансијског плана
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019. годину, које је усвојио Управни одбор Центра за породични смештај и
усвојење Нови Сад, на седници одржаној 27. марта 2019. године.
II

127 Број: 021-62/2018
Нови Сад, 3. април 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад („Службени лист АПВ”, број: 13/2010 и 5/2011) као и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. априла 2019. године,
донела је

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

452.
На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Службени лист АП
Војводине”, број: 18/02, 4/08 и 52/15), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници
одржаној 3. априла 2019. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Завршни рачун Едукативног центра за
обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад као и
Извештај о пословању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за период од 01.01.2018.
до 31.12.2018. године, које је усвојио Управни одбор Едукативног
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад, на седници одржаној 14. марта 2019. године.
II

Р Е Ш Е Њ Е

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене и допуне Финансијског
плана Туристичке организације Војводине за 2019. годину, које је
усвојио Управни одбор Туристичке организације Војводине, на
39. седници одржаној 12. марта 2019. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-264/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-115/2018-04
Нови Сад, 3. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

454.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

127 Број: 402-46/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

3. април 2019.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

455.
На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
3. априла 2019. године, д о н е л а је

3. април 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Р Е Ш Е Њ Е
I

Даје се сагласност на Статут Дома за душевно оболела лица
„1. Октобар“ Стари Лец, који је донео Управни одбор на седници
одржаној 28. фебруара 2019. године.

Број 16 - Страна 1499

за смештај корисника Геронтолошки центар „Нови Сад” у Новом
Саду („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1. тачка 12.
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада,
на седници одржаној 3. априла 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е

II

I

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

У Управни одбор Геронтолошког центра „Нови Сад” у Новом
Саду, именују се:
- за председника:
- Милован Шијаков, адвокат из Новог Сада, представник
оснивача.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-237/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

456.
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14 - др. закон), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за
смештај корисника Геронтолошки центар „Нови Сад” у Новом Саду
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02) и чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. став.
6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 132. став 3. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. априла 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е

- за чланове:
1. Здравко Вученовић, професор физичке културе из Футога, представник оснивача;
2. Слађана Ступар, дипломирана правница из Новог Сада,
представница удружења;
3. др Софија Већкалов, пензионерка из Новог Сада , представница корисника;
4. мр сци. мед. Бранко Миличевић, специјалиста клиничке
патофизиологије и пнеумофтизиологије из Новог Сада,
представник запослених.
Председник и чланови Управног одбора Геронтолошког центра
„Нови Сад” у Новом Саду, именују се на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Геронтолошког
центра „Нови Сад” у Новом Саду, због истека мандата:
- председник:
- Живко Планић, дипломирани економиста из Новог Сада,
представник оснивача.
- чланови:
1. Мирјана Драговић, економска техничарка из Новог Сада,
представница оснивача;
2. Јанко Дрча, дипломирани психолог из Новог Сада, представник удружења;
3. Димитрије Јовичић, пензионер из Новог Сада, представник корисника;
4. Милица Туцаков, дипломирана социјална радница из Новог Сада, представница запослених.
II

127 Број: 022-292/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

458.
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр.
др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14 - др. закон), тачке I
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом
социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар
„Нови Сад” у Новом Саду („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл.
32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), а у вези члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. априла 2019. године, д о н е л а ј е

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Р Е Ш Е Њ Е

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I

127 Број: 022-291/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Геронтолошког
центра „Нови Сад” у Новом Саду, због истека мандата:
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

457.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите

- председник:
- Горан Антић, дипломирани инжењер агроекономије из
Новог Сада, представник оснивача.
- чланови:
1. Слободан Стевановић, магистар техничких наука из Новог Сада, представник оснивача;
2. Анђелка Бараћ, социјална радница из Футога, представница запослених.

Страна 1500 - Броj 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-293/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

459.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите
за смештај корисника Геронтолошки центар „Нови Сад” у Новом
Саду („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачка 12. и
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. априла 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е

- председник:
- др Драган Милић, доцент на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, представник оснивача.
- чланови:
1. проф. др Бранислав Влаховић, редовни професор на
Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду,
представник оснивача;
2. др Мијодраг Милошевић, ванредни професор на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, представник оснивача;
3. Јелена Дробњак, дипломирана економисткиња, представник оснивача;
4. др Зоран Галић, научни саветник, представник запослених;
5. др Андреј Филиповић, научни сарадник, представник запослених;
6. др Верица Васић, научна сарадница, представница запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
У Надзорни одбор Геронтолошког центра „Нови Сад” у Новом
Саду, именују се:
- за председницу:
- Бориславка Драгишић, специјалиста струковна медицинска сестра из Новог Сада, представница оснивача;
- за чланове:
1. Радослав Јанковић, мастер правник из Новог Сада, представник оснивача;
2. Радивој Дражић, струковни инжењер машинства, представник запослених.
Председница и чланови Надзорног одбора Геронтолошког центра
„Нови Сад” у Новом Саду, именују се на период од четири године.

127 Број: 022-235/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

461.
На основу члана 54. став 1. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник Републике Србије”, број:
110/2005, 50/2006 – испр. и 18/2010 и 112/2015) и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на
седници одржаној 3. априла 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-294/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

3. април 2019.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

460.
На основу члана 54. став 1. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник Републике Србије”, број: 110/2005,
50/2006 – испр. и 18/2010 и 112/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АП Војводине”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници
одржаној 3. априла 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се дужности председник и чланови Управног одбора Института за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду, због истека мандата:

I
У Управни одбор Института за низијско шумарство и животну
средину у Новом Саду, именују се:
- председник:
- др Драган Милић, доцент на Пољопривредном факултету
Универзитета у Новом Саду, представник оснивача.
- чланови:
1. проф. др Бранислав Влаховић, редовни професор на
Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду,
представник оснивача;
2. др Мијодраг Милошевић, ванредни професор на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, представник оснивача;
3. Јелена Дробњак, дипломирана економисткиња, представница оснивача;
4. др Верица Васић, виша научна сарадница, представница
запослених;
5. др Леополд Пољаковић Пајник, научни сарадник, представник запослених;
6. др Дејан Стојановић, научни сарадник, представник запослених.
Председник и чланови Управног одбора Института за низијско
шумарство и животну средину у Новом Саду, именују се на период од четири године.

3. април 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 16 - Страна 1501

II

Р Е Ш Е Њ Е

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-236/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

462.
На основу члана 54. став 1. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник Републике Србије”, број: 110/2005,
50/2006 – испр. и 18/2010 и 112/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АП Војводине”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници
одржаној 3. априла 2019. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се дужности председник и чланови Управног одбора Научног института за прехрамбене технологије у Новом
Саду, због истека мандата:
- председник:
- проф. др Драган Тешановић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду,
представник оснивача.
- чланови:
1. проф. др Лидија Јеврић, ванредна професорка на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду, представник оснивача;
2. проф. др Игор Јајић, ванредни професор на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, представник оснивача;
3. Ерне Варњу (Ernő Varnyú) дипломирани инжењер
пољопривреде, представник оснивача;
4. др Маријана Сакач, научна саветница, представник запослених;
5. др Небојша Илић,виши научни сарадник, представник запослених;
6. др Предраг Иконић, научни сарадник, представник запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-251/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

У Управни одбор Научног института за прехрамбене технологије у Новом Саду, именују се:
- председник:
- проф. др Драган Тешановић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду,
представник оснивача.
- чланови:
1. проф. др Лидија Јеврић, ванредна професорка на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду, представник оснивача;
2. проф. др Игор Јајић, ванредни професор на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, представник оснивача;
3. Ерне Варњу (Ernő Varnyú), дипломирани инжењер
пољопривреде, представник оснивача;
4. др Анамарија Мандић, научна сарадница, представница
запослених;
5. др Јована Кос, научна сарадница, представница запослених ;
6. др Предраг Иконић, научни сарадник, представних запослених.
Председник и чланови Управног одбора Научног института за
прехрамбене технологије у Новом Саду, именују се на период од
четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-252/2019
Нови Сад, 3. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

464.
На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда РС) и чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 48. став 1.
и члана 49. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду
(„Службени гласник РС”, број: 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и
10/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. априла 2019.
године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

463.
На основу члана 54. став 1. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник Републике Србије”, брoj: 110/2005,
50/2006 – испр. и 18/2010 и 112/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АП Војводине”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници
одржаној 3. априла 2019. године,
д о н е л а је

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Дома
ученика средњих школа Вршац, због истека мандата:
- председник:
- Драган Костадиновски, дипломирани правник из Вршца,
представник из реда оснивача.
- чланови:
1. Јованка Ерски, новинарка из Вршца, представник из реда
оснивача;
2. Ленуца Царан,професор разредне наставе из Вршца,
представник из реда оснивача;
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3. Чежек Данијела, дипломирана правница из Крушчице,
представник из реда родитеља;
4. Кете Георге, из Владимировца, представник из реда родитеља;
5. Љиљана Клиска, финансијско административни сарадник
из Вршца, представник из реда запослених;
6. Александра Динић, васпитач из Вршца, представник из
реда запослених.

2. Илуца Панчован, дипломирани географ из Вршца, представник из реда оснивача;
3. Данијела Чежек, дипломирана правница из Крушчице,
представник из реда родитеља;
4. Зденка Пауновић, виши економски техничар из Беле
Цркве, представник из реда родитеља;
5. Љиљана Клиска, финансијско административни сарадник
из Вршца, представник из реда запослених;
6. Ивана Живковић, кувар-вођа смене из Павлиша, представник из реда запослених.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

3. април 2019.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-668/2018
Нови Сад, 3. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

127 Број: 022-382/2018
Нови Сад, 3. април 2019. године

465.
На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУz 353/09) и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 48.
став 1. и чланом 49. став 1. Закона о ученичком и студентском
стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/2010, 55/2013, 27/2018
– др. закон и 10/2019), Покрајинска влада, на седници одржаној 3.
априла 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Управни одбор Дома ученика средњих школа Вршац, именују се:
- председник:
- Дејан Чавић, дипломирани правник из Вршца, представник из реда оснивача.
- чланови:
1. Весна Радовановић, дипломирана васпитачица из Вршца,
представник из реда оснивача;
Врста буџетске
класификације

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

466.
На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, брoj: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16
, 113/17 и 95/2018), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине
за 2019. годину („Службени лист АПВ”, брoj: 60/18) и у складу
с чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, као и на основу
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 3. априла 2019. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину – од
укупно 90.000.000,00 динара (словима: деведесет милиона динара
и 00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Глава

00 00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Програм

1505 Регионални развој

Програмска
активност/пројекат

1008 Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Функционална
класификација

760 Здравство некласификовано на другом месту

Извор
финансирања

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Економска
класификација

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

90.000.000,00

4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

90.000.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17

90.000.000,00

преноси се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства,
Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, економска класификација 499 Средства
резерве, 4991 Средства резерве.

3. април 2019.
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Годишњи план апропријације и периодично право потрошње –
квота – из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за укупно 90.000.000,00
динара, а у истом износу увећава се апропријација текуће буџетске
резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије.
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат
за финансије.

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Упрaва за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
социјалну политику, демографију и равноправност полова преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта,
уколико другачије није законом прописано.

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-3092/2019-1
Нови Сад, 3. април 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

127 Број: 401-182/2019-13
Нови Сад, 3. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

467.

468.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16
113/17 и 95/18), члана 9. ст 3. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број: 60/18), а у вези са тачком 2. Закључка 127 БРОЈ:
55-36/2019 од 20. марта 2019. године донетог поводом разматрања
Информације о одмору и опоравку деце из социјано угрожених породица, као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. aприла 2019. године, д о н о с и

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17 и 95/18), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
(„Службени лист АПВ”, број 60/18) као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на седници одржаној
3. априла 2019. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве,
одобрава се Разделу 09 Покрајинском секретаријату за социјалну
политику, демографију и равноправност полова, Програм 0902
Социјална заштита, Програмска активност 1016 Подршка раду
за спровођење јавних овашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине, функционална класификација
090 Социјална заштита накласификована на другом месту, извор
финансирања 01 00 Општи проходи и примања буџета, економскa класификацијa 481 Дотације невладиним организацијама,
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама, износ од
9.000.000,00 динара (словима: девет милиона динара и 00/100),
због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се
за 9.000.000,00 динара а периодично право потрошње – квота,
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатка (квоте) за одређени период који утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења, усмериће се Црвеном крсту Војводине, Нови Сад,
за финансирање трошкова одмора и опоравка деце из социјално
угрожених породица у 2019. години.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 06 Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице, Програм
2003 Основно образовање, Програмска активност 1004 Подизање
квалитета основног образовања, функционална класификација
910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 01
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација
463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 Текући
трансфери осталим нивоима власти у износу од 4.000.000,00 динара (словима: четири милиона динара и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из
тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 4.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота,
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за финансирање
трошкова набавке додатних наставних средстава за ученике и
ученице с посебним потребама у основним школама, а реализоваће се доделом средстава установама основног образовања с
територије АП Војводине путем јавног конкурса.
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

3. април 2019.
II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-18/2019-01
Дана: 03. 04. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш,с.р./

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

471.

127 Број: 401-182/2019-14
Нови Сад, 3. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

469.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука и
37/16) а у вези члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 24/11), д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање РАДИСЛАВА ИВЕТИЋА, дипломираног економисте из Кикинде на дужност директора Центра за социјални рад Кикинда у Кикинди.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући KLETT д.о.о., Београд, издавање и употреба превода уџбеника ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5, уџбеник за пети разред основне школе, на словачком језику, ауторке Светлане Мандић за наставни предмет
Информатика и рачунарство, за пети разред основне школе, писан на словачком језику и писму, од школске 2019/2020. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Број: 128-61-14/2019-01
Дана: 25. 03. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш,с.р./

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

472.

Број: 022-308/2019
Нови Сад, 1. април 2019. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.

470.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући KLETT д.о.о., Београд, издавање и употреба превода уџбеника ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5, уџбеник за пети разред основне школе, на русинском језику, ауторке Светлане Мандић за наставни предмет
Информатика и рачунарство, за пети разред основне школе, писан на русинском језику и писму, од школске 2019/2020. године.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд, издавање и употреба уџбеничког коплета и то:
- СЛОВО ПО СЛОВО 1-ПОЧЕТНИЦА-тискана слова и Словарица (Писанка), ауторки Терезије Зокић и Бените Владушић
- СЛОВО ПО СЛОВО 1-СЛОВАРИЦА, ауторке Весне Ђурек
- СЛОВО ПО СЛОВО 1-ПОЧЕТНИЦА-писана слова и Писанка, ауторки Терезије Зокић и Бените Владушић
зa први разред основне школе, на хрватском језику, за наставни предмет Хрватски језик, за први разред основне
школе, писан на хрватском језику и писму, од школске
2019/2020. године.

3. април 2019.
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Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине Војводине

II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-520/2018-01
Дана: 25. 03. 2019. године

Број 16 - Страна 1505

101 БРОЈ: 112-73 /2019-18
Нови Сад, 22. март 2019. године

Председник Одбора
Милан Влаисављевић,с.р.

474.
Покрајински секретар
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш,с.р./

473.
На основу чл. 51. тачка 1) и 56. став 1. Закона о запосленима
у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др. закон и 95/18- др. закон ) и члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 60/2018), Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 22. марта 2019. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
I
Предрагу Рајићу, вршиоцу дужности помоћника генералног
секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, престаје
дужност вршиоца дужности помоћника генералног секретара
Скупштине Аутономне покрајине Војводине - службеника на положају, закључно са 28. мартом 2019. године, због истека времена
на који је постављен.
II
Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

На основу члaна 56. став 1. Закона о запосленима у aутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон и 95/18- др.закон)
и члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 60/2018), Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине
Војводине, на седници одржаној 22. марта 2019. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
I
Предраг Рајић, дипломирани правник из Новог Сада, поставља се за вршиоца дужности помоћника генералног секретара
Скупштине Аутономне покрајине Војводине, почев од 29. марта
2019. године до постављења службеника на положај по спроведеном јавном конкурсу.
II
Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине Војводине
101 БРОЈ: 112-74 /2019-18
Нови Сад, 22. март 2019. године

Председник Одбора
Милан Влаисављевић,с.р.

Страна 1506 - Броj 16
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OGLASNI DEO
475.
На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019 („Службени лист АПВ“, број 60/2018)
члана 43 Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број 37/2014, 54/2017 –др.одлука,
37/2016 и 29/2017) и члана 5. Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина
или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години (‚‘Службени лист АПВ‘‘, 8/19 и 12/19) Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту:
Секретаријат) доноси
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ
ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ
ИМОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ
У Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и
малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера
или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години („Службени лист АПВ“, број 15/19), у Одељку „ПРАВО И УСЛОВИ
УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ“, став 1 тачка 2. мења се тако што
се иза речи „предузетници „ бришу речи: „ који воде двојно или
просто књиговодство (без предузетника паушалних обвезника
пореза од самосталних делатности)“ и ставља тачка.
ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
ИВАН ЂОКОВИЋ,с.р.

476.
На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
АП Војводине за 2019 („Службени лист АПВ“, број 60/2018) ,
члана 43 Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(‚‘Службени лист АПВ‘‘, број 37/2014, 54/2017 –др.одлука, 37/2016
и 29/2017) и члана 5. Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у
2019. години (‚‘Службени лист АПВ‘‘, 8/19 и 12/19) Покрајински
секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) доноси

се тако што се иза речи „предузетници „ бришу се речи: „
који воде двојно или просто књиговодство (без предузетника
паушалних обвезника пореза од самосталних делатности)“ и
ставља тачка.
ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
ИВАН ЂОКОВИЋ,с.р.

477.
Покрајински секретаријат за привреду и туризам, oбјављује
ИСПРАВКУ
Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за
финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. године- манифестације, објављеног у дневном листу „Дневник“ дана 21.03.2019.
године и интернет страници Покрајинског секретаријата за привреду и туризам www.spriv.voјvodina.gov.rs
По овом Јавном конкурсу, Покрајински секретаријат за привреду и туризам исправља грешку у одељку 4. тачка 1) тако што број
„50.000,00“ замењује бројем „5.000“.

478.
На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени
лист АПВ”, брoj 60/18), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму мера подршке за спровођење
пољопривредне политике за развој села на територији АП
Војводине у 2019. години(„Службени лист АПВ”,број 60/18)
и Пословником о раду комисије за израду конкурса и правилника и поступања по конкурсима расписаних у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
и шумарство,Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински
секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА
У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2019. ГОДИНИ

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2019.
ГОДИНИ

Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова.

У Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019.
години („Службени лист АПВ“, број 15/19), у Одељку „ПРАВО
И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ“, став 1 тачка 2. мења

Предмет конкурса је подршка новим генерацијама младих
пољопривредних произвођача, њиховом развоју и унапређивању
кроз подстицање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава, подстицање прераде на газдинству као и подстицање оснивања малих пивара.

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

3. април 2019.
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2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
За реализацију Конкурса за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019.
години предвиђено је укупно 250.000.000,00динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу
утврђују се у износу до 90% од укупно прихватљивих трошкова
инвестиције.
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза
на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави
не може бити већи од 1.500.000,00 динара.
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави
износи 500.000,00 динара.
Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:
1) Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
2) Подршка преради на газдинству
3) Подршка малим пиварама.
Листа прихватљивих инвестиција приказана је у члану 3. Правилника о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години.
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу и за једну врсту производње.
ПРИЛИКОМ РАЗМАТРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА, НЕЋЕ СЕ ПРИЗНАВАТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ И КУПЉЕНА ОПРЕМА ПРЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА.
3. КОРИСНИЦИ
Право на подстицаје за Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава остварују физичка лица старијa
од 18 година којa у моменту подношења захтева не смеју имати
више од 40 година, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства након
01.01.2019. године или ће се уписати у Регистар пољопривредних
газдинстава до дана закључења уговора.
Право на подстицаје за Подршку преради на газдинставу и
Подршку малим пиварама остварују физичка лица старијa од 18 година којa у моменту подношења захтева не смеју имати више од 40
година, који ће се као предузетник или правно лице регистровати
у Агенцији за привредне регистре и као такви уписати у Регистар
пољопривредних газдинстава до момента потписивања уговора.
Право на подстицаје остварују подносиоци пријава који имају
пребивалиште у насељеном месту у ком се не налази седиште
града (Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Вршац, Сремска
Митровица, Кикинда, Сомбор - Закон о територијалној организацији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 18/2016
и 47/2018).
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП
Војводине, односно правна лица морају имати седиште
на територији јединице локалне самоуправе с територије
АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине у месту пребивалишта
подносиоца пријаве или у месту суседне јединице локалне самоуправе;
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2. подносилац пријаве мора имати објекат за смештај животиња у власништу или закупу у периоду од најмање пет
година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава) – уколико аплицира за
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка приплодних грла и опремање фарми);
3. подносилац пријаве мора имати објекат у којем ће се вршити прерада у власништу или закупу у периоду од најмање пет година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава) – уколико
аплицира за Подршку преради на газдинставу;
4. подносилац пријаве мора имати у власништву животиње
- уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме
за припрему сточне хране у сектору млеко и месо);
5. подносилац пријаве мора имати објекат у власништу или
закупу у периоду од најмање пет година (закуп почиње
од дана подношења захтева за коришћење бесповратних
средстава) – уколико аплицира за Подршку малим пиварама;
6. подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно
са 31.12.2018. године;
7. подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са 31.12.2018. године;
8. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси
пријаву не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно
иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка
за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
9. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни
према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
10. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица - у смислу члана 62. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018);
11. парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет
инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар
пољопривредних газдинстава након доношења одлуке о
додели средстава. Уколико је парцела у закупу, потребно
је да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет
година;
12. подносилац пријаве мора имати израђен пословни план ‒
економску одрживост пројекта;
13. спровођење прихватљивих активности не сме започети
пре доношења одлуке о додели средстава.
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до 22.04.2019. године.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта подносиоца захтева;
3. доказ о власништву парцела на којима се поставља опрема или оверена фотокопија уговора о закупу ‒ који обухвата период од минимално пет (5) година (закуп почиње
од дана подношења захтева за коришћење бесповратних
средстава) - уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (вишегодишњи
засади, пластеници, наводњавање)
4. доказ о власништву животиња (матични лист или пасош
за животиње) уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме за припрему сточне хране у сектору млеко и
месо као и за набавку опреме за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде);
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5. доказ о власништву објекта за држање стоке или оверена
фотокопија уговора о закупу објекта, уколико није власник објекта ‒ који обухвата период од минимално пет (5)
година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава) - уколико аплицира за
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка приплодних грла и опремање фарми)
6. доказ о власништву објекта у коме се врши прерада или
оверена фотокопија уговора о закупу објекта, уколико није
власник објекта ‒ који обухвата период од минимално пет
(5) година од момента подношења захтева за коришћење
бесповратних средстава– уколико аплицира за Подршку
преради на газдинставу или за Подршку малим пиварама
7. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 2018.
године за подносиоца пријаве;
8. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2018. године за подносиоца пријаве издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта;
9. предрачун са спецификацијом опреме;
10. фотокопија дипломе о стеченом образовању подносиоца
захтева;
11. пословни план ‒ економска одрживост пројекта;
12. изјава да добављач и наручилац опреме не представљају
повезана лица у складу с чланом 62. Закона о привредним
друштвима (изјава је у оквиру обрасца пријаве).
13. изјава добављача да може извршити испоруку предмета
инвестиције из предрачуна у року од 45 дана од дана потписивања уговора о додели бесповратних средстава.
Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију наведену под тачкама 7 и 8, Покрајински секретаријат по
службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом који уређује општи управни поступак.
Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски
језик, од стране овлашћеног судског тумача.
Уколико је предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности,
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања предрачуна.
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга
документа.
Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.
7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату и
Правилником о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години.
8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

3. април 2019.

• потврда Агенције за привредне регистре о томе да је
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, у
складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник
РС“, број 62/2013 и 30/2018);
Остатак од 25% уговорених средстава исплаћује се након реализоване инвестиције из пословног плана (укључујући и сопствено
учешће од 10% и ПДВ), након што корисник бесповратних средстава достави Покрајинском секретаријату следећу документацију:
• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку
средстава;
• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције који је
идентичан са предрачуном (са датумом након потписивања
уговора). Спецификација опреме треба да садржи основне
карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у
обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну);
• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је,
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко
лице извршило готовинско или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се узети у разматрање);
• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац
пријаве директни увозник – не старију од датума потписивања уговора);
• Уколико се врши набавка квалитетних приплодних грла
доставља се и:
• купопродајни уговор који треба да садржи идентификационе бројеве животиња (уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од регистрованих
пољопривредних произвођача),
• оригинал рачун и оверен списак са идентификационим бројевима животиња (уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од правних лица);
• педигре;
• фотокопија уверења о здравственом стању животиња,
оверена од стране надлежне ветеринарске установе;
- За Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка квалитетних приплодних грла као и
опреме за опремање објеката за узгој животиња) доставља се и:
• решење Управе за ветерину да је објекат уписан у Регистар објеката за узгој, држање и промет животиња.
- За Подршку преради на газдинству (прерада воћа и
грожђа) доставља се и:
• потврда о упису у Виноградарски и Винарски регистар или
• потврда о упису у Регистар произвођача јаких алкохолних пића

Бесповратна средства исплаћују се авансно 75% од уговорених
средстава, након што корисник бесповратних средстава достави
Покрајинском секретаријату следећу документацију:

- за Подршку преради на газдинству (прерада млека и
меса) доставља се и:
• решење Управе за ветерину о упису у Регистар произвођача малих количина примарних производа.

• Оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна извода као и остале стране
извода са подацима о површинама и животињама) и:

- За Подршку малим пиварама доставља се и:
• потврда Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде о извршеном упису у Централни регистар објеката са регистарским бројем.

За Подршку преради на газдинству и Подршку малим пиварама доставља се и:

Након реализације инвестиције и доставе тражене документације, Покрајински секретаријат припрема уговор о залози на
основу ког корисник средстава у Агенцији за привредне регистре уписује заложно право на предметну инвестицију у корист
Покрајинског секретаријата.

• извод из Агенције за привредне регистре, са пореским
идентификационим бројем;

3. април 2019.
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Покрајински секретаријат путем Сектора за спровођење
пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе, налаже Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди
чињенично стање на терену, достављањем извештаја и записника
Покрајинском секретаријату.
Бесповратна средстава исплаћиваће се у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине.
9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнакoм „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ”или
доставити лично у Писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
10. КОНТАКТ
Додатне информације можете добити путем телефона 021/4874430 од 10 до 13 часова.
11. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ
ФОРМИ
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Под објектима, у смислу овог конкурса, подразумевају се искључиво објекти за производњу рибе - растилишта, младичњаци,
товилишта, зимовници, изловни и ободни канали.
3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисници средстава по овом конкурсу су правна лица са територије АП Војводине, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
1. правно лице:
- привредно друштво,
- земљорадничка задруга.
Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако
је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са Законом о
рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013 и 30/2018).
4. ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ
КОНКУРСОМ И ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује овим
конкурсом је 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Секретаријат додељује бесповратна средства у обиму до 70%
од укупне вредности земљаних радова без ПДВ-а. Преостали износ уговорених средстава обезбеђује корисник средстава. Целокупан износ ПДВ-а пада на терет Корисника средстава.

Текст конкурса, Правилник, образац пријаве, извештај о наменском утрошку средстава и захтев за исплату, изјава добављача
и форма пословног плана могу се преузети са интернет адресе:
www.psp.vojvodina.gov.rs.

• износ средстава за подршку реконструкције рибњака не
може бити већи од 500.000,00 динара по хектару.
• износ средстава за подршку подизању нових рибњака не
може бити већи од 800.000,00 динара по хектару.

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић с.р.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу.

479.
На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14
- др.одлука, 37/16 и 29/17), члана 11. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист
АПВ“, брoj 60/18), у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019.
години („Службени лист АПВ“, број 60/18) и Пословником о раду
комисија за израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ
РИБЊАКА
И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2019.ГОДИНУ
1. ЦИЉ КОНКУРСА
Циљ конкурса је унапређење начина коришћења необрадивог
пољопривредног земљишта у циљу унапређења рибарства на територији АП Војводине.
2. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет конкурса је:
• подизање нових и реконструкција постојећих рибњака, на
површини не мањој од 1 ха и не већој од 50 ха, који се налазе на територији АП Војводине.

Поред дневног листа „Дневник“, овај конкурс се објављује и
у Службеном листу АП Војводине и на интернет старници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
5. НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА КОЈУ СЕ СРЕДСТВА МОГУ
КОРИСТИТИ
По пријавама које се подносе за извођење земљаних радовa на
реконструкцији рибњака и подизању нових рибњака, средства се
додељују за реализацију утврђених пројектом и уговором и то за
следеће радове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Чишћење терена
Израда насипа
Корекција круне постојећег насипа
Ископ материјала, разастирање и насипање
Изградња ободног канала
Машински ископ земље из најближег позајмишта
Уградња донесене земље у оштећена места на насипу
Машинско измуљење изловних канала, изловних јама и
доводно-одводног канала
Утовар и превоз ископаног материјала на најближу депонију
Разастирање ископаног материјала
Шкарпирање косина канала и насипа
Набијање насипа вибројежом
Израда преградног насипа
Утовар и превоз ископаног материјала из најближег позајмишта.

6. УКУПАН ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ
СЕ ОДОБРАВА ПО ЈЕДНОЈ ПРИЈАВИ
Укупан износ бесповратних средстава који се одобрава за
подизање нових и реконструкција постојећих рибњака по једној
пријави износи до 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.
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7. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и
то:
1. правно лице:
- привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
- земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.
8. УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на Конкурсу остварују правна лица (привредна друштва и земљорадничке задруге) која испуњавају следеће
услове:
1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном
статусу; са одговарајућим сточним фондом (подаци о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе
или узгајају);
2. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији
јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити
на територији јединице локалне самоуправе с територије
АП Војводине;
3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о водним накнадама закључно са 31.12. 2018.године;
4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са 31.12.2018. године;
5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, закључно са 31.12.2018.године, уколико је
корисник истог;
6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с
посебним прописом којим се уређује кредитна подршка
регистрованим пољопривредним газдинствима;
7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
8. Подносилац пријаве и извођач радова не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11
и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018 и 95/2018);
9. парцеле на којима се изводе радови – која је предмет инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар
пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у закупу, потребно је да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет година;
10. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
11. Подносилац пријаве – правно лице мора бити разврстано
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се
уређује рачуноводство;
12. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.
9. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
Конкурс је отворен до 15.04.2019. године.
10. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ
РИБЊАКА
1. читко попуњен oбразац пријаве на конкурс с потписом
одговорног лица и оверен печатом;
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2. фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре са пореским идентификационим бројем;
3. оригинал извод из Регистра газдинства са одговарајућим
сточним фондом (подаци о пољопривредном газдинству,
прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају не старији од 30 дана);
4. извод из листа непокретности или земљишних књига с подацима о власништву и ограничењима за све катастарске
парцеле под необрадивим пољопривредним земљиштем
које су предмет пријаве (не старији од 30 дана), облик
својине – приватна и обим удела 1/1 или оверена копија
уговора о вишегодишњем закупу необрадивог пољопривредног земљишта (најмање 10 година), извод из листа непокретности или земљишних књига који може гласити на
државну својину (уз обавезну сагласност надлежног државног органа) или приватну својину са обимом удела
приватне својине 1/1, при чему уговор мора да важи још
најмање пет година;
5. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
6. доказ надлежног органа да се на предметном земљишту
може реализовати пројекат изградње рибњачких површина (локацијска дозвола, доказ да је поднет захтев за издавање грађевинске дозволе или грађевинска дозвола);
7. инвестиционо-техничка документација с предмером и
предрачуном, коју је израдио одговорни пројектант;
8. предрачун извођача радова;
9. уверење да није покренут поступка стечаја и/или ликвидације над правним лицем подносиоцем пријаве.
10. уверење пореске управе о измиреним свим пореским обавезама и другим јавним дажбинама за 2018. годину.
Подносилац пријаве - на обрасцу који је саставни део пријаве
на конкурс – треба да се изјасни о томе да ли ће документацију
наведену под тачкама 2, 3 ,4, 9. и 10. прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.
10.1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
РЕКОНСТРУКЦИЈУ РИБЊАКА
1. читко попуњен oбразац пријаве на конкурс с потписом
одговорног лица и оверен печатом;
2. фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре са пореским идентификационим бројем;
3. оригинал извод из Регистра газдинства са одговарајућим
сточним фондом (подаци о пољопривредном газдинству,
прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају не старији од 30 дана);
4. фотокопија важеће водне дозволе;
5. фотокопија решења – сагласности да је објекат изграђен у
складу с ветеринарско-санитарним условима – регистрација објекта;
6. извод из листа непокретности или земљишних књига с
подацима о власништву и ограничењима за све катастарске парцеле под рибњачким површинама које су предмет
пријаве облик својине – приватна, и обим удела 1/1 или
оверена копија уговора о вишегодишњем закупу рибњачких површина (најмање 10 година), извод из листа непокретности или земљишних књига који може гласити на
државну својину (уз обавезну сагласност надлежног државног органа) при чему уговор мора да важи још најмање пет година;
7. доказ о измиреним водним накнадама;
8. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
9. инвестиционо-техничку документацију с предмером и
предрачуном, коју је израдио одговорни пројектант;
10. предрачун извођача радова;
11. да је подносилац пријаве регулисао пореске и друге доспеле обавезе из јавних прихода за 2018. годину;
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Подносилац пријаве - на обрасцу који је саставни део пријаве
на конкурс – треба да се изјасни о томе да ли ће документацију
наведену под тачкама 2, 3, 4, 6, 7. и 11 прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.
Комисија задржава право да, поред наведених докумената,
затражи и друга документа.
Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.
11. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у покрајинском секретаријату
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а на основу ког је
донет Правилник за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за
2019. годину (у даљем тексту: Правилник).
12. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након што корисник бесповратних средстава
изврши уговорене радове и достави Секретаријату следећу документацију:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наративни (кратак, писани) извештај о извршеном послу;
Оригинал рачун;
Оригинал извод банке о плаћању рачуна;
Решење о именовању надзорног органа с копијом лиценце;
Решење о именовању одговорног извођача радова с копијом лиценце;
Оригинал привремене и оконачне ситуације, коју су оверили одговорни извођач радова, надзорни орган и инвеститор;
Оригинал или копију грађевинског дневника, који су оверили извођач радова, надзорни орган и инвеститор;
Оригинал или копију обрачунског листа грађевинске
књиге, који су оверили одговорни извођач радова, надзорни орган и инвеститор;
Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања везана за конкурс, прописани су Правилником;
Бесповратна средства исплаћиваће се у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.

Корисник средстава обавезан је да писменим путем пријави
почетак и завршетак радова, најмање 15 дана пре почетка и завршетка радова Покрајинском секретаријату за пољопривреду,
водопривреду и шумарство.
Записник о почетку и завршетку радова вршиће надлежни сектор инспекције Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
У моменту исплате средстава наменски рачун правног лица не
сме бити у блокади;
Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања везана за конкурс, прописани су Правилником;
Плаћање мора да се врши на текући рачун извођача радова, а
плаћања путем компензације и цесије неће бити призната;
Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине.
13. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на
адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са
назнакoм „КОНКУРС – ИЗГРАДЊА НОВИХ РИБЊАКА И РЕ-
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КОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ – НЕ ОТВАРАТИ”, или лично
на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске
владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
14. КОНТАКТ
Додатне информације могу се добити путем телефона:
021/4881-851; од 10 до 14 часова.
15. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ
ФОРМИ
Текст конкурса, Правилник и образац пријаве, могу се преузети са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радојевић с.р.

480.
На основу члана 88. став 4. Закона о шумама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 –
др. закон) и Правилника о ближим условима као и начину доделе
и коришћења средстава из Годишњег програма коришћења стредстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског
фонда за шуме аутономне покрајине („Службени гласник Републике Србије”, бр. 17/2013 и 20/2016, у даљем тексту: Правилник
РС), а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за
шуме АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АП Војводине”, бр. 60/2018 и 4/2019 - испр.), Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист
АП Војводине”, бр. 60/2018) и Пословником о раду комисија за
израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Пословник), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у
даљем тексту: Секретаријат), расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Циљ Конкурса за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине
за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс) јесте повећање шумовитости АП Војводине, унапређивање отворености шума, и унапређивање расадничке производње.
Предмет конкурса је додела средстава за радове на пошумљавању – подизању нових шума, изградњи и реконструкцији шумских путева и додела средстава за набавку опреме за производњу
шумског садног материјала.
2. ИЗНОС И НАМЕНА СРЕДСТАВА:
Укупан износ средстава који се додељује по овом конкурсу јесте до 153.000.000,00 динара за реализацију послова по следећим
тачкама:
1. Пошумљавање – подизање нових шума у укупном износу
до 20.000.000,00 динара по следећим максималним јединичним ценама:
- за пошумљавање тврдим и племенитим лишћарима до
160.000,00 динара по хектару;
- за пошумљавање меким лишћарима до 120.000,00 динара по хектару;
- за пошумљавање багремом до 100.000,00 динара по
хектару.

Страна 1512 - Броj 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Средства се додељују за пошумљавање необраслог шумског
земљишта, пољопривредног земљишта у складу са Законом о
пољопривредном земљишту и осталог земљишта на којем је дозвољено пошумљавање.
2. Унапређивање отворености шума изградњом и реконструкцијом шумских путева у укупном износу до
115.000.000 динара по следећим максималним јединичним ценама:
- за изградњу шумских путева (I и II фаза према Правилнику РС) до 4.000.000,00 динара по километру;
- за реконструкцију шумских путева (према Правилнику РС) до 2.500.000,00 динара по километру;
Средства се додељују за изградњу тврдих шумских путева (I и
II фаза према Правилнику РС) и реконструкцију шумских путева
(према Правилнику РС), који су у функцији газдовања шумама у
државној својини и својини правних лица.
3. Унапређивање расадничке производње у укупном износу
до 18.000.000,00 динара.
- Средства се додељују за унапређивање расадничке
произодње финансирањем набавке опреме за производњу шумског садног материјала (на пример: машине и оруђа за рад у расадницима, бунари и заливни
системи, подизање ограда око расадника и сл.).
3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Право учешћа на конкурсу имају:
- за средства из тачке 1.
- за пошумљавање државног земљишта – правна лица
из члана 70. Закона о шумама с територије АП Војводине, која за предметно земљиште имају важеће основе газдовања шумама којима је планирано пошумљавање тог земљишта, или посебне сопствене извођачке
пројекте пошумљавања шумског земљишта које није
обухваћено основама газдовања шумама, а додељено је на газдовање посебним одлукама Владе Републике Србије у 2016. години и касније, или пројекте
пошумљавања државног пољопривредног земљишта
које је израдио Институт за низијско шумарство и животну средину, а финансирао их овај секретаријат по
посебном уговору;
- за пошумљавање земљишта у својини физичких лица
– регистрована правна лица и предузетници који имају
обезбеђен садни материјал произведен у шумском расаднику регистрованом у складу са законом којим се
уређује шумски репродуктивни материјал и који имају
уговор о испоруци садница, извођењу пошумљавања
и спровођењу мера неге са физичким лицем – власником земљишта на територији АП Војводине;
- за пошумљавање земљишта у својини правних лица
– правна лица сопственици шума, ако за предметно
земљиште имају важеће основе газдовања шумама
којима је планирано пошумљавање тог земљишта на
територији АП Војводине;
- за средства из тачке 2. – правна лица из члана 70. Закона
о шумама с територије АП Војводине и правна лица сопственици шума на територији АП Војводине, ако је изградња или реконструкција предметних путева планирана основама газдовања шумама;
- за средства из тачке 3. – регистрована правна лица и предузетници који имају регистрован шумски расадник на
територији АП Војводине;
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Подносиоци пријава могу конкурисати за средства из овог конкурса ако до сада нису добијали буџетска средства за исту намену и исту локацију и ако немају неизмирених или нерегулисаних
обавеза по програмима и уговорима из претходних година.
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За послове из тачке 1. могу се користити саднице произведене
у складу с прописима којима се уређује шумски репродуктивни
материјал. Минимални број садница по хектару (ако није одређен
планом гајења у основи газдовања шумама, пројектом пошумљавања државног пољопривредног земљишта које је израдио Институт за низијско шумарство и животну средину и другим посебним пројектима) за тврде и племените лишћаре јесте 1.500
комада, за врбу – 1.000 комада и за тополу –275 комада.
Уколико постоји сопствено учешће за тачку 1. и 2. потребно
га је обавезно у пријави исказати у укупној вредности пројекта.
За тачку 3. (Унапређивање расадничке производње) обавезно
је сопствено учешће у износу најмање 20% вредности опреме у
пријави. Исказана висина учешћа подносиоца пријаве за тачку 3.
односи се на сву опрему наведене у пријави.
Подносиоци пријава могу конкурисати за радове из тачке 1.
који ће бити обављени у сезони пошумљавања 2019/2020. године, а за радове из тачке 2. започетe (или се планирају започети) у
2019. години и који ће бити уговорени у целости (I и II фаза према
Правилнику РС). Опрема из тачке 3. мора бити набављена после
потписивања уговора.
Подносиоци пријаве који конкуришу за послове из више тачака подносе посебну пријаву за сваку тачку (у посебној коверти).
За послове из тачке 1. који се обављају на више локација подноси
се једна пријава уз коју се прилажу припадајући обрасци за сваку
појединачну локацију, док се за тачку 2., у случају постојања више
локација од истог подносиоца, подноси посебна пријава за сваку
локацију. За тачку 3. подноси се једна пријава за тражену опрему,
при чему није могуће тражити више комада исте врсте опреме.
За сваку тачку конкурса једно правно лице може поднети само
једну пријаву на овај конкурс, осим за пошумљавање земљишта
у својини физичких лица и унапређивање отворености шума.
Правно лице или предузетник који конкурише за пошумљавање
земљишта у својини физичких лица подноси за свако физичко
лице посебну пријаву.
Обрасце „Извод из пројекта” и „Извод из пројекта пута” мора
попунити и потписати правно лице регистровано за послове
гајења шума, односно за послове пројектовања у шумарству.
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Рок за подношење пријава на конкурс са осталом потребном
документацијом јесте за тачке 1. и 3. закључно са 30.08.2019. године, а за тачку 2. закључно са 25.04.2019. године.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Основна документација потребна за учешће на конкурсу:
- пријава на конкурс – у штампаном и електронском облику;
- фотокопија картона депонованих потписа за наменски рачун на који ће се вршити исплата средстава;
- фотокопија потврде о регистрацији правног лица код надлежног органа;
- уверење надлежног органа о измирењу обавеза на основу
пореза на имовину, пореза на додату вредност и пореза на
добит, закључно са 2018. годином.
Посебна документација за сваку појединачну тачку, која се
доставља уз основну документацију:
- За средства из тачке 1:
1.1. за пошумљавање државног земљишта:
- за земљиште које је основама газдовања шумама планирано за пошумљавање - образац „Локације по ОГШ“
(списак површина за пошумљавање са траженим износима средстава) и образац „Извод из пројекта“ (само за основе са почетком важења 2010. године и раније, са подацима пренетим из плана гајења, односно извођачког
пројекта);
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- за земљиште које није обухваћено основама газдовања
шумама – образац „Локације по КО“ (списак површина
за пошумљавање са траженим износима средстава) и образац „Извод из пројекта“ (посебно за сваку парцелу или
групу суседних парцела са истим елементима пројекта, са
подацима пренетим из пројеката наведених у тачки 3 овог
Конкурса).
1.2. за пошумљавање земљишта у својини физичких лица:
- уговор правног лица или предузетника са физичким лицем – власником земљишта о испоруци садница, извођењу пошумљавања и спровођењу мера неге, закључен
2019. године;
- копију важеће личне карте (са адресом становања) или
подаци очитане електронске личне карте лица с којим је
потписан уговор;
- потврду надлежног органа о измирењу обавеза на основу
пореза на имовину, пореза на додату вредност и пореза на
добит, закључно са 2018. годином за лице с којим је потписан уговор (оригинал, не старији од 30 дана), односно
потврду да су на други начин регулисане обавезе (репрограм дуга);
- образац „Локације по КО“ (списак површина за пошумљавање са траженим износима средстава) и образац
„Извод из пројекта“ (посебно за сваку парцелу или групу
суседних парцела са истим елементима пројекта);
- извод из листа непокретности за предметно земљиште
(оригинал, не старији од 30 дана, без терета и ограничења);
- копију катастарског плана за предметне парцеле (може
фотокопија);
- фотокопију сагласности за промену намене земљишта
коју је издао надлежни орган (ако је реч о обрадивом
пољопривредном земљишту);
- ако на предметним парцелама постоји сувласништво, односно обим удела власништва није 1/1, потребна ја оверена писмена сагласност за пријаву на конкурс и пошумљавање земљишта и то од свих сувласника на име једног
од сувласника, као и друга горенаведена документација
(лична карта и пореско уверење) која се односи на сувласнике.
1.3. за пошумљавање земљишта у својини правних лица:
- образац „Локације по ОГШ“ (списак површина за пошумљавање са траженим износима средстава) и образац
„Извод из пројекта“ (само за основе са почетком важења
2010. године и раније, са подацима пренетим из плана
гајења, односно извођачког пројекта);
За средства из тачке 2:
- образац „Локацијa путa“ (пројектовани пут са траженим
износом средстава) и образац „Извод из пројекта пута“
(за сваки појединачни пут);
- карту газдинске јединице или њеног дела у размери која
омогућава јасну видљивост трасе сваког појединачног
пута (1:10.000);
- копијa одлукe органа управљања о прихватању пројекта
наведенoг пута.
- у случајевима када пут једним делом трасе пролази кроз
земљиште других корисника или сопственика, подносилац пријаве на конкурс мора приложити уговор или сагласност о изградњи и коришћењу пута с тим корисником
или сопствеником земљишта.
- Корисник је у обавези да у вези са радовима обезбеди сву
техничку документацију и све неопходне дозволе од надлежних органа, у складу са прописима, и достави их Секретаријату.
За средства из тачке 3:
- образложење потребе набавке опреме и очекиваних ефеката унапређивања производње са описом начина реализације (у слободној форми, са навођењем локације расадника уколико подносилац пријаве поседује више расадника);
- образац „Списак опреме“ (са траженим износима средстава);
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- предрачун за све ставке опреме наведене у обрасцу „Списак опреме“;
- фотокопија решења из регистра матичњака, шумских расадника и расадника украсног дрвећа и жбуња;
- фотокопија пријаве за вршење контроле производње шумског садног материјала за текућу годину.
Подносилац пријаве није у обавези да достави документацију
из одељка Посебна документација под тачком 1.2. алинеја 2,5 и
6, сходно члану 9. став 3. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење).
Уз пријаве за тачке 1. (осим за пошумљавање земљишта у
својини физичких лица) и тачке 2, потребно је поседовати програме и пројекате у складу с Правилником РС, који могу накнадно
бити тражени на увид и који се – по доношењу одлуке о додели
средстава – враћају подносиоцу пријаве. Одговарајући обрасци уз
пријаву садрже изјаву о поседовању ових програма и пројеката.
Уз пријаву за бушење бунара потребно је приложити важећу
грађевинску дозволу и решење Покрајинског секретаријата за
енергетику, грађевинарство и саобраћај којим се одобрава извођење примењених геолошких истраживања подземних вода.
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију, односно изврши увид у планску документацију и стање на терену пре доделе средстава.
7. ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО ПРИЈАВАМА
Поступак одлучивања по пријавама установљен је у складу с
Пословником, на основу којег је донет Правилник о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског
фонда за шуме АП Војводине за 2019. годину, објављеним на сајту
Секретаријата и у „Службеном листу АП Војводине”.
Приспеле пријаве разматраће комисија коју је именовао покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство
(у даљем тексту: Комисија), по завршетку рока за подношење
пријава.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Коначну одлуку о додели средстава по свим тачкама доноси
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, на основу предлога одлуке од стране Комисије.
8. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
1. Средства по овом конкурсу додељују се бесповратно у
случају извршења уговорних обавеза.
2. Средства додељена по овом конкурсу исплаћују се на посебне наменске рачуне (840-…) отворене код Управе за
трезор.
3. За све тачке конкурса динамика исплате је авансно 70% од
прихватљивог износа након потписивања уговора, а преостали део по пријему радова и коначном обрачуну на основу обима извршења и јединичне цене (за тачке 1. и 2.),
односно по спроведеној набавци опреме (за тачку 3).
4. Корисник средстава у обавези је да приликом потписивања уговора преда регистровану меницу с меничном
изјавом, као средство обезбеђења за наменско коришћење
средстава, како авансног, тако и свеобухватног износа додељених средстава.
5. Корисник средстава дужан је у спровођењу уговорних
обавеза поступати у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15).
6. У случају да се средства потроше ненаменски или се не
реализују у року који буде одређен уговором, корисник је
дужан да их врати са законском затезном каматом од дана
преноса средстава под претњом активирања достављеног
средства обезбеђења.
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9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве се могу поднети поштом у затвореној коверти с назнаком „Конкурс за Буџетски фонд за шуме 2019” на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или лично
у Писарницу покрајинских органа управе у згради Покрајинске
владе на истој адреси (радним даном 9-14 часова).
Документација се предаје у следећим форматима:
- пријава на конкурс и пратећи обрасци – у штампаном и
електронском облику;
- остала основна и посебна документација – у штампаном
облику;
Документација у електронском облику предаје се у ексел формату на приложеном CD-у или на имејл-адресу nenad.
radosavljevic@vojvodina.gov.rs, а према упутству које је дато уз
обрасце објављене са овим конкурсом на сајту Секретаријата.
Конкурсна документација се не враћа, осим документације за
коју је конкурсом прописано да се доноси на увид.
10. КОНТАКТ И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације могу се добити на телефон: 021/4881-852.
11. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ЕЛЕКТРОНСКЕ
ФОРМЕ ПРИЈАВА И ОБРАЗАЦА
Образац пријаве и пратећи обрасци за све тачке могу се преузети у Сектору за шумарство Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад, II спрат, крило Е, соба 3) или са сајта секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).
Покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
др Вук В. Радојевић с.р.

481.
На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”,
брoj 60/18), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за
воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени
лист АПВ”, брoj 60/18), у вези с Пословником о раду комисија за
израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат)
расписује
КОНКУРС
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
И ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ у 2019. години
1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ КОНКУРСА
Предмет конкурса јесте суфинансирање изградњe, санације
и реконструкцијe водних објеката у јавној својини и одвођење
отпадних – фекалних вода ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној
територији Аутономне покрајине Војводине. Циљ конкурса јесте
обезбеђивање санитарно чисте пијаће воде за потребе домаћинстaва и индустријских зона, те безбедно одвођење и пречишћавање употребљених фекалних вода из домаћинстава и делом од
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корисника из индустријских зона. Обезбеђивањем основних, неопходних услова за живот, спречава се миграција становништва
из приградских и руралних насеља.
Радови у смислу овог конкурса подразумевају:
- изградњу, санацију или реконструкцију водних објеката у
јавној својини, као што су постројења за припрему воде за
пиће, пумпне станице, резервоари, јавне водоводне мреже,
магистрални цевоводи до насеља или индустрије; набавка
и уградња цевоводне арматуре и електромашинске опреме
у наведеним објектима, као и бушење и опремање бунара.
- изградњу, санацију или реконструкцију објеката за одвођење отпадних – фекалних вода: колекторских водова
(без кућних прикључака), постројења за прераду отпадних фекалних вода, црпних станица, набавку и уградњу
електромашинске опреме у наведеним постројењима и
црпним станицама.
2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Укупан износ средстава који се додељује по конкурсу јесте до
330.000.000,00 динара, и то:
• за водне објекте у јавној својини – до 250.000.000,00 динара;
• за објекте фекалне канализације – до 80.000.000,00 динара.
Максимални износ средстава по једном пројекту за водне
објекте у јавној својини, који одобрава Секретаријат износи до
20.000.000,00 динара, без ПДВ-а.
Максимални износ средстава по једном пројекту за објекте
фекалне канализације, који одобрава Секретаријат износи до
10.000.000,00 динара, без ПДВ-а.
Бесповратна средства за изградњу, санацију или реконструкцију водних објеката у јавној својини по овом конкурсу утврђују
се у износу до 80% од укупно прихватљивих трошкова. Преостали износ обезбеђује корисник средстава.
Бесповратна средства за изградњу, санацију или реконструкцију објеката фекалне канализације по овом конкурсу утврђују се
у износу до 50% од укупно прихватљивих трошкова. Преостали
износ обезбеђује корисник средстава.
Корисник средстава по једној пријави може конкурисати за
један пројекат. Максималан број пројеката за који по овом конкурсу јединице локaлне самоуправе могу поднети пријаве су два
пројекта – за изградњу, санацију или реконструкцију водних објеката у јавној својини и један пројекат – за објекте фекалне канализације. У случају две поднете пријаве за изградњу, санацију
или реконструкцију водних објеката у јавној својини подносилац
мора означити приоритет по пријавама/пројектима, у случају да
то не учини, комисија задржава право да одреди ред приоритета,
обзиром да је то критеријум бодовања из Правилника.
Подносиоци пријава имају право да, уколико испуњавају претходне услове, од момента објављеног конкурса покрену поступак
јавне набавке и о томе одмах обавесте Покрајински секретаријат.
3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе с територије Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту:
Корисници средстава), за потребе својих месних заједница, јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и привредних
друштава која врше поверене послове из области комуналне – водопривредне делатности, а чији су оснивачи локалне самоуправе.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Корисници средстава или месне заједнице, јавна предузећа,
јавна комунална предузећа и привредна друштава која врше поверене послове из области комуналне – водопривредне делатности
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а за чије потребе Корисници средстава аплицирају на Конкурс,
морају имати измирене обавезе за водне накнаде за коришћење
вода и за испуштену воду, а закључно са 31.12.2018. године, или
потписан репрограм дуга или споразум о одлагању плаћања дуга.
Уколико корисник средстава није обвезник накнаде, треба доставити оверену изјаву да није задуживан по том основу. Образац
изјаве може се преузети с веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs
и прилагодити називу корисника средстава.
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Пријаве на конкурс подносе закључно са 23.04.2019. године.
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13. за набавку, замену и уградњу опреме (бунара, постројења
за припрему воде за пиће, црпних станица водовода и канализације, уређаја/постројења за пречишћавање отпадних вода), за које се примењује члан 145. Закона о планирању и изградњи, а у вези с чл. 2 став 1 тачка 35. – санација, приложити документацију у складу с поменутим
законом – решење којим се одобрава извођење радова и
идејни пројекат и приложити предрачун за опрему;
14. у случају да се пројекат (за који се подноси пријава) односи на хитне радове, неопходно је доставити и документацију која упућује на хитност у решавању (нпр. записник
инспектора).

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

Потребна документација којом се доказује испуњеност услова
за учешће на конкурсу:

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

1. пријава на конкурс која се може преузети с веб-странице:
www.psp.vojvodina.gov.rs, а у којој ће јасно бити назначен
назив објекта за који се тражи учешће Секретаријата у суфинансирању, с потписом градоначелника или председника општине;
2. одлука општинског/градског већа о реализацији инвестиције у којој је опредељен износ сопственог учешћа (форма одлуке може се преузети с веб-странице: www.psp.
vojvodina.gov.rs);
3. извод из општинског/градског буџета, којим се потврђује
износ сопственог учешћа – доставити најкасније 15 дана
од дана потписивања уговора; уколико нема наведена средства, непоходно је доставити изјаву надлежног органа потписану од овлашћеног лица о томе да ће иста обезбедити
најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора;
4. Изјава председника општине/градоначелника којом – под
пуном кривичном и материјалном одговорношћу – гарантује да за пројекте за које се конкурише није покренут поступак јавне набавке радова и да није већ закључен уговор о извођењу радова.
5. У случају да подносилац пријаве након објављеног Конкурса покреће поступак јавне набавке као и у случају покретања јавне набавке након објављивања конкурса и
подношења пријаве на исти, неопходно је да достави Решење о образовању комисије и Одлуке о покретању поступка јавне набавке.
6. важећа грађевинска дозвола, а за бушење бунара и решење Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај којим се одобрава извођење примењених геолошких истраживања подземних вода;
7. извод из пројекта за грађевинску дозволу, односно из
главног пројекта, израђеног по Закону о планирању и изградњи, односно у складу са Правилником о садржини,
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта;
8. Предмер и предрачун радова оверен од стране одговорног
пројектанта;
9. Уколико се радови за које се конкурише изводе по фазама,
а само за поједине фазе подноси пријава, потребно је посебно назначити радове за које се средства траже, са исказаним укупним предмером и предрачуном и посебно исказаним предмером и предрачуном за фазу/фазе за коју се
подноси пријава;
10. Изјава председника општине/градоначелника о томе да за
фазу за коју се траже средстава раније нису Покрајинска
влада или други извори финансирања додељивали средства;
11. техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу, у
складу са Законом о планирању и изградњи, односно техничка контрола главног пројекта;
12. за реконструкцију објеката на који се примењује члан
145. Закона о планирању и изградњи, уместо документације утврђене т. 6. и 7. овог конкурса, приложити документацију у складу с поменутим законом – решење којим
се одобрава извођење радова и идејни пројекат;

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу с Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Секретаријату и Правилником о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и
реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2019. години.
8. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
1) средства за набавку опреме и делова опреме као резервних делова неће се додељивати;
2) средства у вредности 50% од додељеног износа биће пренета након потписивања уговора и достављања регистроване менице, а у складу с приливом средстава у буџет АПВ;
остатак средстава биће исплаћиван по правдању уплаћеног
аванса, а по испостављеним привременим ситуацијама и
окончаној ситуацији, у сразмери која је утврђена уговором;
3) дужан је да покрене поступак јавне набавке најкасније у
року од 30 дана од дана закључења уговора, као и да о
томе достави доказ даваоцу средстава – решење о образовању комисије за јавну набавку и одлуку о покретању поступка јавне набавке;
4) у случају да се средства потроше ненаменски или да се
не искористе у предвиђеном року, корисник је дужан да
их врати са законском затезном каматом од дана преноса
средстава;
5) Секретаријат задржава право да контролише утрошак
средстава увидом у извршење радова и документацију
путем овлашћених представника Секретаријата из ресорног сектора и представника буџетске инспекције;
6) корисник средстава дужан је да додељена средства искористи до 31.10.2019. године.
9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА И РОКОВИ
Пријаве на конкурс, са осталом потребном документацијом,
слати путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина број 16 или предати лично у Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, радним
данима од 9 до 14 часова.
10. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације у вези с конкурсом могу се добити у Секретаријату, од 12 до 14 часова, путем броја телефона 021/4881-645. Особа
за контакт: Игор Црнобарац, мејл igor.crnobarac@vojvodina.gov.rs
11. ПОДАЦИ О ПРЕУЗИМАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
Текст конкурса и обрасци (пријаве на конкурс, одлуке и изјаве)
могу се преузети с веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs
Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић с.р.
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482.
На основу чл. 11 и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
(„Службени лист АПВ”, брoj 60/2018), у вези с Покрајинском
скупштинском одлуком о програму мера подршке за спровођење
пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2019. години („Службени лист АПВ”, број 60/2018) и
Пословником о раду комисије за израду конкурса и правилника
и поступања по конкурсима расписаних у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у
даљем тексту: Секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ТРОШКОВА КОНТРОЛЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ ОРГАНСКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ,
КАО И НАБАВКУ ПРИКЉУЧНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ
АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку
прикључне механизације за органску производњу на територији
АП Војводине у 2019.години (у даљем тексту: Конкурс) јесте унапређење органске производње у Аутономној покрајини Војводини.
Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање
трошкова контроле и сертификације органске производње у 2019.
години, као и набавка прикључне механизације за органску производњу.
НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Бесповратна средстава која се додељују по овом Конкурсу намењена су за следеће инвестиције:
1. трошкови контроле и сертификације производа добијених по методама органске производње од овлашћених организација које издају сертификат, за органске производе
у 2019. години;
2. набавка прикључне механизације за органску производњу, за сертификоване произвођече органске производње:
• набавка специјализоване опреме за механичко регулисање корова - разне врсте чешљева, звездасте дрљаче,
опрема за сузбијање корова путем пламена, путем вреле воде, потом медјуредних култиватора и сл.
• набавка чизел плугова (разривачи),
• набавка опреме за третирање органских усева (прскалице и атомизери).
За реализацију активности предвиђено је укупно- 10.000.000,00
динара.
Средства за подршку инвестиција по Конкурсу – додељују се
бесповратно.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу:
• за тачку 1, до 80% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције
• за тачку 2, до 70% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза
на додату вредност (ПДВ).
Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 1.000.000,00 динара
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Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање
бесповратних средстава признаваће се једино прикључне машине купљене после 01.01.2019. године, што мора бити документовано авансним рачуном, рачунима са спецификацијом опреме,
отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, јединственим царинским исправама, уколико је реч о опреми из увоза,
као и другим доказима који носе датум након 01.01.2019. године.
ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
1. физичко лице:
- носилац регистрованог комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства,
- предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
2. правно лице:
- привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
- земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
- сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног
пољопривредног газдинства.
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу, за више намена у оквиру конкурса.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
За физичка лица и правна лица:
1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном
статусу;
2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП
Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица
морају имати седиште на територији јединице локалне
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине;
3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно
са 31.12. 2018.године;
4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са 31.12.2018. године;
5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, закључно са 31.12.2018.године, уколико је
корисник истог;
6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с
посебним прописом којим се уређује кредитна подршка
регистрованим пољопривредним газдинствима;
7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11
и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018 и 95/2018);
9. парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет
инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар
пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у закупу, потребно је да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет година;
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Додатни услови за предузетнике и правна лица:
10. Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да
се налази у активном статусу;
11. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
12. Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се
уређује рачуноводство;
13. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
За инвестиције под тачком 1, Конкурс је отворен до утрошка
средстава, закључно са 01.11.2019. године.
За инвестиције под тачком 2, Конкурс је отворен до утрошка
средстава, закључно са 15.04.2019. године.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За физичка лица и правна лица:
1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства
или овлашћеног лица у правном лицу;
3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране
извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана);
4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са
31.12.2018. године за подносиоца пријаве;
5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2018. године за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна
инвестиција налази на територији друге локалне самоуправе, на територији АПВ);
6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини (потврда
надлежног органа, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ
o извршеном плаћању);
7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се
поднети предрачун са спецификацијом опреме, а коначан
оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме;
8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са спецификацијом опреме која садржи основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу
пријаве морају бити исти као у рачуну);
9. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко
лице извршило готовинско или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање);
11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2019. године;
14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом образовању;
15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити
потврду о чланству;
17. важећу копију сертификата за органску производњу;
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18. уговор између произвођача и овлашћене контролне организације о контроли или сертификацији органске производње;
19 копија Решења о испуњавању услова за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за
2019. годину, које је издало Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републике Србије, за контролну организацију која код произвођача спроводи сертификацију органске производње;
20. предрачун које је издала контролна организација за
обављене услуге контроле или сертификације органске
производње за 2019. годину;
Додатна обавезна документација за предузетнике и правна
лица:
21. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским
идентификационим бројем;
22. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или
ликвидације;
23. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, у
складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник
РС“, број 62/2013).
24. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да задруга послује у складу са Законом о задругама, при чему
се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом о задругама;
Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је саставни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под
тачкама 3, 4, 5, прибавити сам или ће Покрајински секретаријат
по службеној дужности од надлежних органа прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу
са законом који уређује општи управни поступак.
Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски језик, од
стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/предрачун
исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу пријаве унети
вредност опреме у динарској противвредности, обрачунатој по
средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/предрачуна.
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга
документа.
ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
У складу с критеријумима ‒ који су дефинисани Правилником
за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине
у 2019.години (у даљем тексту Правилник), формира се бодовна
листа на основу које се додељују бесповратна средства до утрошка средстава опредељених овим конкурсом;
Испуњеност услова за доделу средстава утврђује комисија коју
је образовао покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а на основу записника са предлогом одлуке комисије.
Комисија неће разматрати пријаве:
• које су поднела лица која немају право да учествују на
конкурсу;
• које су поднете након истека рока који је прописан конкурсом;
• које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица.
Конкурсна документација се не враћа.
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ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Средстава ће се исплаћивати на основу уговора између Покрајинског секретаријата и корисника средстава.

Пријаве на конкурс, са осталом припадајућом документацијом,
достављају се поштом или путем писарнице покрајинских органа
управе – сваког радног дана од 9 до 14 часова, у затвореној коверти,
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, с назнаком „Конкурс за органску производњу у 2019. години” – не отварај. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број
телефона и факса подносиоца пријаве, као и име особе за контакт.

За инвестиције из тачке 1, средства ће се исплаћивати након доношења одлуке о расподели средстава, а у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине и након што Корисник средстава достави:
• извод с рачуна пољопривредног газдинства или контролне организације којим се потврђује да је извршена уплата за контролу или сертификацију по издатом рачуну
за обављену услугу (или у банци оверен налог за уплату произвођача којим се потврђује извршена финансијска
обавеза произвођача према контролној организацији);
За инвестиције из тачке 2, Секретаријат, путем надлежног
сектора, налаже Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да фотографише предметну инвестицију, те
да достави извештај и записник о стању предметне инвестиције
Секретаријату, након чега ће се средства исплаћивати у складу с
приливом средстава у буџет АП Војводине и након што Корисник
средстава достави следећу документацију:
• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку
средстава
• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу
пријаве морају бити исти као у рачуну);
• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је,
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко
лице извршило готовинско или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање);
• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2019. године;
• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране
извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана)
Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца
пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајински секретаријат може да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да
се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у
случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме
који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тржишне вредности;
У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног
лица не сме бити у блокади;
Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања везана за конкурс, прописани су Правилником;
Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити призната;
Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, достављањем извештаја и записника Секретаријату.
Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом
средстава у буџет АП Војводине.

КОНТАКТ
Додатне информације можете путем телефона: 021/487-4601 од
10 до 14 часова.
ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ
ФОРМИ
Текст Конкурса, Правилник, образац пријаве, извештај о наменском утрошку средстава и захтев за исплату могу се преузети
са интернет адресе www.psp.vojvodina.gov.rs
Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић с.р

483.
На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист
АПВ”, брoj 60/18) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019.
години, („Службени лист АПВ”, бр. 60/18), у вези с Пословником
о раду комисија за израду конкурса и правилника и поступање
по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем
тексту: Секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УРЕЂЕЊА
АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Предмет конкурса јесте суфинансирање радова на уређењу
атарских путева и отресишта.
Циљ конкурса јесте уређење атарских путева и прилазних
атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала – најмање до нивоа туцаника или струганог асфалта и уређење отресишта.
У вези с овим конкурсом:
- под атарским путем подразумева се саобраћајна површина која је доступна већем броју корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисан пут, а
доприноси рационалном коришћењу пољопривредног
земљишта;
- под отресиштем подразумева се површина непосредно пре прикључка некатегорисаног пута с јавним путем
више категорије, уређена тако да се на њој уклоне све нечистоће с возила чије би изношење на јавни пут угрозило
безбедност саобраћаја.
2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА:
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом
конкурсу јесте 190.000.000,00 динара.

3. април 2019.
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Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по једној пријави јесте до 20.000.000,00 динара.
Средства се – као бесповратна – додељују корисницима до 50%
од укупно прихватљивих трошкова (без ПДВ-а). Преостали износ
обезбеђује корисник средстава. ПДВ плаћа корисник средстава.
Намена средстава јесте суфинансирање трошкова радова и материјала за уређење атарских путева, прилазних атарских путева
и отресишта, а у које спадају припремни, земљани радови и радови на изградњи коловозне конструкције од чврстих компактних
материјала.
У оквиру уређења атарских путева и прилазних атарских путева суфинансираће се уређење атарских путева туцаником, струганим асфалтом, асфалтом, бетоном и методом стабилизације
хидрауличног везива.
У оквиру уређења отресишта суфинансираће се израда ребрастог остресишта од армираног бетона, у ширини од најмање
5 метара и у дужини од најмање 40 метара, уколико се укршта,
односно прикључује са државним путем I реда, 20 метара са државним путем II реда и 10 метара са општинским путем и улицом,
рачунајући од ивице коловоза.
3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА :
Право да конкуришу имају јединице локалне самоуправе (градови и општине) с територије АП Војводине.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Јединице локалне самоуправе могу да поднесу једну пријаву с
прегледом атарских путева и отресишта чије се уређење планира.
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА:
Конкурс је отворен закључно са 23.04.2019. године.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА KOJOM СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:
1. пријава на конкурс која се може преузети с веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs, с потписом градоначелника
или председника општине;
2. копија актуелне одлуке или другог акта надлежног органа јединице локалне самоуправе којим се површина за
коју се подноси пријава, проглашава некатегорисаним
путем; уколико у наведеном акту нису прецизно набројани и одређени некатегорисани путеви, тада је подносилац пријаве дужан да уз њега достави и копију актуелне одлуке или другог акта надлежног органа јединице
локалне самоуправе, којим се дефинише одржавање, коришћење и остала питања, где су некатегорисани путеви
– који су предмет аплицирања на конкурс – јасно наведени и одређени; потребно је доставити интегралну верзију
акта са свим важећим изменама и допунама;
3. извод из листа непокретности којим се доказује да је уписан некатегорисан пут или доказ о поднетом захтеву Катастру непокретности за упис некатегорисаног пута;
4. преглед атарских путева и отресишта чије се уређење планира (припрема се у форми табеле која је дата на интернет
страници Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство у оквиру пријаве на конкурс);
5. извод из општинског/градског буџета, којим се потврђује
износ сопственог учешћа – доставити најкасније 30 дана
од дана потписивања уговора; уколико нема наведена средства неопходно је доствити изјаву надлежног органа потписану од овлашћеног лица о томе да ће иста обезбедити
најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора
6. Извод из пројекта за грађевинску дозволу у аналогној и
дигиталној форми. Аналогна форма се враћа подносиоцу
пријаве на конкурс. (Доставља се уколико се врше радови
на изради новог атарског пута или отресишта);
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7. Идејни пројекат у аналогној и дигиталној форми. Аналогна форма се враћа подносиоцу пријаве на конкурс. (Доставља се уколико се врши реконструкција већ постојећег
атарског пута или отресишта);
8. Технички опис (доставља се уколико се врше радови на:
изради новог атарског пута или отресишта, реконструкцији постојећег атарског пута или отресишта, рехабилитацији постојећег атарског пута или отресишта)
9. Предмер и предрачун потребних радова и материјала
(доставља се уколико се врше радови на: изради новог
атарског пута или отресишта, реконструкцији постојећег
атарског пута или отресишта, рехабилитацији постојећег
атарског пута или отресишта)
10. Карактеристични попречни профили (доставља се уколико се врше радови на: изради новог атарског пута или
отресишта, реконструкцији постојећег атарског пута или
отресишта, рехабилитацији постојећег атарског пута)
11.Ситуациони план прегледне размере (Р 1:2.500) деоница
путева који се уређују (доставља се уколико се врше радови на: изради новог атарског пута или отресишта, реконструкцији постојећег атарског пута или отресишта, рехабилитацији постојећег атарског пута или отресишта)
Пре почетка извођења радова, наведену техничку документацију оверава градски односно општински орган надлежан за
послове саобраћаја. Законски рок за отпочињање радова по овој
овери јесте годину дана.
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Конкурсна документација се не враћа.
7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА:
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу с Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату
за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Правилником о
додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП
Војводине у 2019. години
8. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА:
1. средства по овом конкурсу додељују се бесповратно;
2. средства у вредности 50% од додељеног износа биће пренета након потписивања уговора, а у складу с приливом средстава у буџет АПВ; остатак средстава биће исплаћиван по правдању уплаћеног аванса, а
по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, у сразмери која је утврђена уговором;
3. корисник средстава у обавези је да – приликом потписивања
уговора о коришћењу средстава са Секретаријатом – преда регистровану меницу с меничном изјавом, као средство
обезбеђења за наменско коришћење средстава, како авансног, тако и свеобухватног износа додељених средстава;
4. корисник средстава дужан је да покрене поступак јавне
набавке у року од 30 дана од дана закључења уговора, као
и да о томе достави доказ даваоцу средстава – решење о
образовању комисије за јавну набавку и одлуку о покретању поступка јавне набавке;
5. у случају да се средства потроше ненаменски или се не
реализују у предвиђеном року, корисник је дужан да их
врати са законском затезном каматом од дана преноса
средстава под претњом активирања достављеног средства обезбеђења;
6. коначан износ средстава која обезбеђују Секретаријат и
корисник утврдиће се након спроведеног поступка јавне
набавке и закљученог уговора, са извођачем радова или
након достављања оверене окончане ситуације у случајевима када се вредност изведених радова разликује од уговорене вредности;
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7. уколико је вредност радова и/или опреме уговорена између корисника средстава и извођача радова и/или испоручиоца опреме већа од укупне уговорене вредности уговора између Секретаријата и корисника средстава, разлика пада на терет корисника средстава;
8. уколико је вредност радова и/или опреме уговорена између корисника средстава и извођача радова и/или испоручиоца опреме мања од укупне уговорене вредности уговора између Секретаријата и корисника средстава, коначан износ средстава које обезбеђују Секретаријат
и корисник средстава утврђује се уговореним процентуалним учешћем обе уговорне стране;
9. корисник средстава дужан је да искористи додељена
средстава до 30.09.2019. године.
10. Корисник је у обавези да обезбеди сву неопходну техничку документацију као и све неопходне дозволе од надлежних органа у вези пројекта (по Закону о путевима
или/и Закону о планирању и изградњи) и достави их Секретаријату, као и сву техничку документацију којом је
исходовао наведене дозволе.
9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:
Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то поштом, на адресу: „Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови
Сад” или лично – на писарници покрајинских органа управе у
згради Покрајинске владе (радним даном до 14 часова). Коверат
на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс – уређење
атарских путева и отресишта”, а на полеђини коверте – назив и
адресу подносиоца пријаве.
10. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/4874416.
11. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ:
Текст конкурса, образац пријаве на конкурс и Правилник о
додели подстицајних средстава путем конкурса за уређење атарских путева и отресишта могу се преузети са званичне интернет
стране Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).
Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић
Љиљана Андрић-председник комисије
Владислав Крсмановић-члан
Јелена Дејановић-члан
Немања Деспотов-члан
Душан Миличић-члан

484.
На основу члана 11. раздео 13, чл. 20, 21, 22. и 25. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине
за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине”, број 60/18) и члана 4.
Правилника о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина број:
142-454-17/2017-02 од дана 24.02.2017. године, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ УСТАНОВА
ВИСОКОГ
ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА
ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

3. април 2019.
1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат), у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, суфинансираће текуће поправке и одржавање
зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач
Аутономна покрајина Војводина. За ове намене одобрено је укупно
24.000.000,00 динара. Финансијске обавезе реализоваће се у складу с
ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за
2019. годину. Право учествовања на конкурсу имају установе високог
образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
2.
Средства се расподељују за суфинансирање текућих поправки
и одржавања зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
3.
Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на
основу следећих критеријума:
1) година градње зграде и објекта;
2) врста и значај планираних радова за побољшање услова
рада и пословања установе;
3) укупни трошкови потребни за реализацију;
4) износ средстава који се тражи од Секретаријата;
5) процењени ризици због квара или недостатака на средствима за рад и објектима (налази, записници инспекције
и других органа);
6) досадашња улагања;
7) квалитет конкурсне документације.
4.
Приоритет у расподели средстава за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме имаће следећи радови:
1) санација хаварије на зградама и објектима настале под
утицајем елементарних непогода или због старости зграда или објеката установа;
2) санација хаварије на грејним, санитарним, водоводним,
канализационим, струјним и другим инсталацијама и постројењима у згради или објекту установе;
3) текуће поправке и одржавање којима се побољшава енергетска ефикасност зграда и објеката установе;
4) текуће поправке и одржавање опреме значајне за несметано одвијање наставног процеса установе.
5.
Подносилац пријаве, уз попуњен образац бр. 2, треба да приложи:
1) пројектно-техничку документацију са описом радова,
предмером и предрачуном трошкова;
2) фотокопију регистрације установе код надлежног органа;
3) фотокопију потврде о пореском идентификационом броју.
6.
Пријаве се подносе на обрасцу бр. 2, који се може преузети на
званичној интернет презентацији Покрајинског секретаријата за
високо образовање и научноистраживачку делатност http://apvvisokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs. Пријаве с потребном документацијом подносе се на адресу: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 21108 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16.
Kонкурс је отворен од датума објављивања до 21.05.2019. године.
Конкурс се објављује у „ Сл. лист АП Војводине ”, у једном од
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и на интернет страници Секретаријата.

3. април 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

О додели средстава одлучује покрајински секретар за високо
образовање и научноистраживачку делатност на предлог комисије
за спровођење конкурса, која разматра пристигле пријаве. Изузетно, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност може решењем одобрити финансијска средства и
без предлога комисије у случајевима ванредних и непредвиђених
околности. Секретаријат може од подносиоца пријаве, по потреби,
затражити додатну документацију или информације.
Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити
подносиоце пријава.
За текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина
Војводина, а чија је вредност изнад износа који је – у складу са Законом о јавним набавкама – ослобођен јавних набавки, примењује
се поступак јавних набавки, односно додела средстава у складу с
прописима којима се регулишу јавне набавке.
Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве,
пријаве које су поднела неовлашћена лица и пријаве које нису
предмет конкурса неће се разматрати.
Контакт особа за додатне информације: мр Драган Кржић, телефон 021/487-4881, имејл: Dragan.Krzic@vojvodina.gov.rs
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Проф. др Зоран Милошевић,с.р.
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3) модернизација и унапређивање наставних средстава и наставног процеса;
4) застарелост (век трајања) постојећих машина и опреме,
који се користе у наставно-научном процесу установе;
5) укупни трошкови потребни за реализацију набавке машина и опреме;
6) континуитет у суфинансирању, односно, да ли се средства
први пут траже за реализацију планираних набавки машина и опреме;
7) процена ризика за студенте и запослене, због квара или
недостатака на постојећим машинама и опреми;
8) досадашња улагања;
9) квалитет конкурсне документације.
4.
Приоритет у расподели средстава за суфинансирање набавке
машина и опреме имаће набавке машина и опреме које су ван употребе или уништене, због утицаја елементарних непогода.
5.
Подносилац пријаве, уз попуњен образац бр. 3, треба да приложи:
1. предрачун/понуду за набавку машина и опреме;
2. фотокопију регистрације установе код надлежног органа
са описом делатности за коју је установа регистрована;
3. фотокопију потврде о пореском идентификационом броју.
6.

На основу члана 11. раздео 13. чл. 20. 21. 22. и 25. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине
за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине”, бр. 60/18) и члана 4.
Правилника о критеријумима за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач
Аутономна покрајина Војводина број: 142-45417/2017-02 од дана
24.02.2017. године, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ
У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА
2019. ГОДИНУ
1.
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат), у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2019. годину, суфинансираће набавку машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. За ове намене одобрено је укупно 6.000.000,00
динара. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу с
ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине
за 2019. годину. Право учествовања на конкурсу имају установе високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
2.
Средства се расподељују за суфинансирање набавку машина и
опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
3.
Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на
основу следећих критеријума:
1) значај и разлог планиране набавке машина и опреме;
2) неопходност машина и опреме у функционисању наставно-научног процеса установе;

Пријаве се подносе на обрасцу бр. 3, који се може преузети на
званичној интернет презентацији Покрајинског секретаријата за
високо образовање и научноистраживачку делатност http://apvvisokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs. Пријаве с потребном документацијом подносе се на адресу: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 21108 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16.
Kонкурс је отворен од датума објављивања до 21.05.2019. године.
Конкурс се објављује у „Сл. листу АП Војводине”, у једном од
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и на интернет страници Секретаријата.
О додели средстава одлучује покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност на предлог комисије за
спровођење конкурса, која разматра пристигле пријаве. Изузетно,
покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност може решењем одобрити финансијска средства и без
предлога поменуте комисије у случајевима ванредних и непредвиђених околности. Секретаријат може од подносиоца пријаве, по
потреби, затражити додатну документацију или информације.
Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити
подносиоце пријава.
За набавку машина и опреме у установама високог образовања
чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, а чија је вредност изнад износа који је – у складу са Законом о јавним набавкама – ослобођен јавних набавки, примењује се поступак јавних
набавки, односно додела средстава у складу с прописима којима
се регулишу јавне набавке.
Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве,
пријаве које су поднела неовлашћена лица и пријаве које нису
предмет конкурса неће се разматрати.
Контакт особа за додатне информације: Александра Филиповић,
телефон 021/487-4490, имејл: aleksandra.filipovic@vojvodina.gov.rs
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Проф. др Зоран Милошевић,с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

3. април 2019.

3. април 2019.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

Редни број

ОПШТИ ДЕО

447.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

448.

435.

Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне
покрајине Војводине;

449.
450.
451.
1457

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
436.

437.

Правилник о изменaма Правилника о додели
бесповратних средстава микро и малим привредним
друштвима и предузетницима за субвенционисање
издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години;
Правилник о изменама Правилника о додели
бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019.
години;

453.

454.
1461
455.
1461

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
438.
439.
440.

441.

442.

443.

444.
445.
446.

Правилник о додели средстава за подршку младима
у руралним подручјима на територији АП Војводине
у 2019. години;
Правилник о додели средстава за подизање нових
рибњака и реконструкцију постојећих на територији
АП Војводине за 2019. годину;
Правилник о додели средстава из Годишењег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за
шуме АП Војводине за 2019. годину, по Конкурсу за
доделу средстава;
Правилник о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкиције водних објеката
у јавној својини и објеката фекалне каналиизације за
2019. годину;
Правилник за доделу средстава за суфинансирање
трошкова контроле и сертификације органске производење, као и набавку прикључне механизације за
органску производњу на територији АП Војводине у
2019. години;
Правилник о додели подстицајних средстава путем
Конкурса за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2019.
години;

452.

456.
457.
458.

1461

459.

1477

460.

1481

461.
462.

1485

1488

1493

463.
464.
465.
466.

ПОСЕБНИ ДЕО

467.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

468.

Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи
јавних основних школа на територији града Новог
Сада;
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи
јавних основних школа на територији општине Тител;
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи
основних школа на територији општине Жабаљ;

1496
1496
1497

Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Житиште;
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи
јавних основних школа на територији општине Бач;
Решење о давању сагласности на Статут Центра за
породични смештај и усвојење Суботица;
Решење о давању сагласности на Измене Статута
Архива Војводине;
Решење о давању сагласности на Измену и допуну
Финансијског плана Центра за породични смештај и
усвојење Нови Сад за 2019. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2019. године;
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Заводу за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох;
Решење о давању сагласности на Завршни рачун и
Извештај о пословању Едукативног центра за обуке
у професионалним и радним вештинама за период
од 01.01. 2018. до 31.12.20189. године
Решење о давању сагласности на Статут Дома за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у
Новом Саду;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у
Новом Саду;
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у
Новом Саду;
Решење о именовању председнице и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у
Новом Саду;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за низијско шумарство и
животну средину у Новом Саду;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за низијско шумарство и
животну средину у Новом Саду;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одобора Научног института за прехрамене
технологије;
Решење о именовању председника и чланова Управног одобора Научног института за прехрамене
технологије;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Вршац;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Вршац;
Решење о преносу средстава Управе за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине број:4013092/2019-1;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-13;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-14;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
469.

Решење о давању сагласности за именовање на дужност директора Центра за социјални рад Кикинда у
Кикинди;
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Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
470.

471.

472.

Решење о одобрењу издавачкој кући Klett д.о.о. Београд, издавање и употреба превода уџбеника ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5, уџбеник за пети
разред основне школе, на русинском језику, ауторке
Светлане Мандић за наставни предмет Информатика
и рачунарство, за пети разред основне школе, писан
на русинском језику и писму, од школске 2019/2020
године;
Решење о одобрењу издавачкој кући Klett д.о.о. Београд, издавање и употреба превода уџбеника ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5, уџбеник за пети
разред основне школе, на словачком језику, ауторке
Светлане Мандић за наставни предмет Информатика
и рачунарство, за пети разред основне школе, писан
на словачком језику и писму, од школске 2019/2020
године;
Решење о одобрењу издавачкој кући БИГЗ школство
д.о.о. Београд, издавање и употреба уџбеничког комплета и то: СЛОВО ПО СЛОВО 1-ПОЧЕТНИЦА тискана слова и Словарица (Писанка) ауторки Терезије Зокић и Бените Владушић; СЛОВО ПО СЛОВО 1-СЛОВАРИЦА, АУТОРКЕ Весне Ђурек; СЛОВО ПО СЛОВО 1-ПОЧЕТНИЦА-писана слова и Писанка, ауторки Терезије Зокић и Бените Владушић,
за први разред основне школе, на хрватском језику,
за наставни предмет Хрватски језик, за први разред
основне школе, писан на хрватском језику и писму,
од школске 2019/2020. године;
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478.
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474.

Решење о престанку дужности вршиоца дужности
помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

479.
480.
481.

482.
1504
483.

1505
1505

475.

Измена јавног конкурса за доделу бесповратних
средстава микро и малим привредним друштвима и
предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години;

Страна

Измена јавног конкурса о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријла у 2019. години;
Исправка јавног конкурса за доделу бесповратних
средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала
Аутономне покрајине Војводине у 2019. години-манифестације;
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Конкурс за доделу средстава за подршку младима у
руралним подручјима на територији АП Војводине у
2019. години;
Конкурс за доделу средстава за подизање нових
рибњака и реконструкцију постојећих на територији
АП Војводине за 2019. годину;
Конкурс за доделу средстава из Годишењег програма
коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме
АП Војводине за 2019. годину;
Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкиције водних објеката
у јавној својини и објеката фекалне канализације за
територији АП Војводине у 2019. години;
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање
трошкова контроле и сертификације органске производење, као и набавку прикључне механизације за
органску производњу на територији АП Војводине у
2019. години;
Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева
и отресишта на територији АП Војводине у 2019. години;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ
484.

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ

Предмет

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
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ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
473.

Редни број

3. април 2019.

485.

Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа
високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину;
Јавни конкурс за суфинансирање набавке машина и
опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину.
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