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На основу члана 170. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 60/18-пречишћен текст) Скупштина Аутономне покрајине Војводине на
седници одржаној 02. марта 2020. године, донела је

На основу члана 17. и 36. Покрајинске скупштинске одлуке о
избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, бр.23/2014), Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 28. фебруара 2020. године, донела је

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 47. СТАВ 4.
ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ
О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
(„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БР. 23/14 И 12/20)

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И БОЈЕ
КОНТРОЛНОГ ЛИСТA ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ
ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА
ПОСЛАНИКЕ
У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У 2020.ГОДИНИ

Одредба члана 47. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
гласи:
„Политичке странке националних мањина и коалиције политичких странака националних мањина учествују у расподели
мандата и кад су добиле мање од 3% гласова од укупног броја
бирача који су гласали, при чему се приликом расподеле мандата
применом система највећег количника, количници свих изборних
листа политичких странака националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина увећавају за 35%.“
Ову одредбу треба разумети тако да се правило по којем се
количници изборних листа политичких странака националних
мањина и коалиција политичких странака националних мањина
увећавају за 35% односи само на листе оних политичких странака
националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина које су добиле мање од 3% гласова.

Члан 1.
Гласачки листић штампаће се на папиру светло плаве боје
(СМYК-10,5,0,0)
Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на папиру беж боје (СМYК-0,10,20,0).
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
102 Број:013-10/2020-01
Нови Сад, 28.фебруар 2020. године

Ово аутентично тумачење објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
101 Број: 020-9/2020-01
Нови Сад, 02. март 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Милован Амиџић

331.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14
- др.одлука, 37/15, 29/17 и 24/19), чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

(,,Службени лист АПВ”, бр. 54/19), 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- и др.закон), Покрајинском скупштинском
одлуком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години („Службени лист АПВ“, бр. 54/2019) 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 (у даљем тексту: покрајински секретар) доноси
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ
КОНКУРСА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ
КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП
ВОЈВОДИНЕ У 2020. 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 средстава, одлучивање, уговарање, праћење реализације
и завршне одредбе) доделе подстицајних средстава путем конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП
Војводине у 2020. години, по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години („Службени лист АПВ”, број 54/2019).
Програм из става 1. овог члана донела је Скупштина Аутономне
покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) задужен је за његову реализацију.
Висина и начин доделе средстава
Члан 2.
Укупан износ бесповратних средстава, који се додељује по
овом конкурсу, јесте 350.000.000,00 динара.
Укупан износ бесповратних средстава који се додељују по једној пријави јесте до 25.000.000,00 динара.
Средства се као бесповратна додељују до 50 % од укупно прихватљивих трошкова без ПДВ-а, а преостали износ обезбеђују
једнице локалне самоуправе. ПДВ на целокупну вредност извршених радова плаћа јединица локалне самоуправе.
Средства се додељују на основу конкурса који се објављује у
дневном листу „Дневник“, на интернет страници Покрајинског
секретаријата и у „Службеном листу АП Војводине“.
Намене за које се могу користити средства
Члан 3.
Путем конкурса, средства се додељују за реализацију радова
на уређењу отворене каналске мреже (канали, пропусти, уставе,
црпне станице са пратећим електро-машинском опремом и други
објекти са потребним елементима на каналској мрежи) у функцији одводњавања пољопривредног земљишта.
Конкурс је отворен закључно са 09.03.2020. године.
Корисници средстава
Члан 4.
Право да конкуришу имају јединице локалне самоуправе (градови и општине) с територије АП Војводине (У даљем тексту:
Корисници).

2. март 2020.
Услови за учешће на конкурсу
Члан 5.

Услови за учешће на конкурсу су:
• Сагласност ЈВП „Воде Војводине“ на предлог радова.
Потребна документација којом се доказује испуњеност услова за
учешће на конкурсу
Члан 6.
1. пријава на конкурс;
2. акт – који је потписао градоначелник, односно председник општине – о приступању уређењу каналске мреже
у функцији одводњавања пољопривредног земљишта,
донет у току 2020. године, у коме је опредељен износ
сопствених средстава која ће јединица локалне самоуправе обезбедити за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног
земљишта;
3. сагласност ЈВП „Воде Војводине” на предлог радова који
је доставила јединица локалне самоуправе;
4. елаборат за учешће на конкурсу за уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта
са свим потребним елементима. Елаборат треба да садржи: укупну дужину каналске мреже којом управља ЈВП
„Воде Војводине” на територији локалне самоуправе, ситуациони план с каналима којe уређују, табеларни преглед катастарских општина за које се планирају радови с дужинама канала који се уређују по катастарским
општинама и вредностима радова с ПДВ-ом и без ПДВ-а
по катастарским општинама, предмер и предрачун радова са урачунатим ПДВ-ом и без ПДВ-а. Елаборат израђује ЈВП „Воде Војводине” на основу предлога радова за суфинансирање који је доставила јединица локалне
самоуправе;
Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца
пријаве затражи додатну документацију.
Уз конкурсну документацију, подносилац пријаве дужан је да
попуни и достави образац пријаве, који је саставни део текста
конкурса.
Образац пријаве поставља се на интернет страници Покрајинског секретаријата.
Услови коришћења средстава:
Члан 7.
• средства по овом конкурсу додељују се бесповратно;
• 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;
• Покрајински секретаријат, јединице локалне самоуправе
и ЈВП „Воде Војводине“ су сагласне да ЈВП „Воде Војводине“, одмах по закључењу тројних уговора а најкасније у року од 10 дана, покрену поступак јавне набавке
у складу са Законом о јавним набавкама за избор извођача радова и да са изабраним извођачем закључе уговор о
реализацији послова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, као и да
о томе достави доказ даваоцу средстава – решење о образовању комисије за јавну набавку и одлуку о покретању
поступка јавне набавке;
• Рок за реализацију уговорених радова је 30.09.2020. године.

2. март 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Поступање са 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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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.

Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију, пријава ће бити одбачена као
непотпуна.

Право приговора

Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена позивом из става 1. овог
члана.

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.

Комисија ће одбацити :
• неблаговремене пријаве,
• недозвољене пријаве,
• пријаве поднете од стране неовлашћеног лица
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 .
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.

Члан 12.

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 Покрајинског 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 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.

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.

Права и обавезе између Покрајинског секретаријата, јединица
локалне самоуправе и ЈВП „Воде Војводине“ регулишу се Тројним уговором.

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу предлога Комисије.

- износ опредељених средстава;
- намена за коју се опредељују средства;
- рок за реализацију уговорених радова по Тројном уговору је 30.09.2020. године, а ЈВП „Воде Војводине су дужне да одмах по закључењу Тројног уговора а најкасније у
року од 10 дана покрену поступак јавне набавке за избор
извођача радова у складу са Законом о јавним набавкама
и да након спроведеног поступка са извођачем радова закључе уговор.
- обавезност примене закона о јавним набавкама / искључење обавезности спровођења поступка јавних набавки
- права и обавезе Покрајинског секретаријата, јединица
локалне самоуправе и ЈВП „Воде Војводине“;
- начин исплате средстава
- правдање обезбеђених средстава;
- надлежност праћења реализације уговора
- остали елементи значајни за реализацију уговорених активности;

Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.
Критеријуми за оцену пријава
Члан 10.
1. Степен обезбеђености властитих средстава
2. Степен значаја, сврсисходност и очекивани ефекти
пројекта
3. Број насељених места на територији локалне самоуправе
4. Локација извођења радова
5. Развијеност општине по Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 104/2014)

Обавезни елементи Тројног уговора јесу:
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Праћење извршавања уговора
Члан 15.
Контролу реализације уговорених обавеза спроводи Сектор за
заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта.

2. март 2020.

ма коришћења средства из буџетског фонда за воде Аутoномне
покрајине Војводине за 2020. годину (у даљем тексту: Програм)
„Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних
објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2020.
години” (тачка II, подтачка 1.1. и 2.1. Програма)

Завршне одредбе

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
2020. годину („Службени лист АПВ”, 54/19), а Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем
тексту: Секретаријат) задужен је за његову реализацију.

Члан 16.

Висина и начин доделе средстава

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

Члан 2.

У случају неизвршавања уговорене обавезе уговор ће се раскинути, а корисник средстава у обавези је да изврши повраћај
средстава.

Дана 14.02.2020. године.

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић

Владислав Крсмановић
председник комисије
_________________________________
Љиљана Андрић
члан
_________________________________
Мирослав Дуњић
члан
_________________________________
Александар Матић
члан
_________________________________
Немања Деспотов
члан
_________________________________

332.
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, 29/17 и 24/19) у вези с Покрајинском скупштинском
одлуком о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, брoj 54/19 ) 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 2020. ГОДИНУ

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 2020. години (у даљем тексту: Конкурс)
јесте до 453.000.000,00 динара, и то:
• за водне објекте у јавној својини – до 363.000.000,00 динара;
• за објекте фекалне канализације – до 90.000.000,00 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 60% 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 09.03.2020. године.
Документација поднета на Конкурс се не враћа.

Опште одредбе

Средства за реализацију активности‒ према Правилнику и по
Конкурсу ‒ додељују се бесповратно.

Члан 1.

Намене за које се могу користити средства

Правилником о додели средстава за суфинансирање изградње,
санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и
објеката фекалне канализације за 2020. 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 програ-

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 ин-
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дустрије, 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, јавних 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 31.12.2019. 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
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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;
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).

Члан 6.

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

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

Поступање са непотпуним пријавама

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;

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 одбачена 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 ће одбацити :

2. март 2020.

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.

• неблаговремене пријаве,
• недозвољене пријаве,
• пријаве поднете од стране неовлашћеног лица
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 .

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 средстава
Члан 9.
Р. бр..

Критеријуми
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.

До 20%
20,1–30%
30,1–40%
Преко 40%
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

2.

До 50%
50,1-60%
60,1-70%
Преко 70%

3.

4.

5.

Захтеви који се односе на седиште града или општине
Захтеви који се односе на насеље које није седиште општине, односно града
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)
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)
Пројекат који је означен као приоритетни
Пројекат који је означен као други по реду приоритета или није означен ред приоритета
Остали специфични услови – развијеност општине по Уредби о утврђивању јединствене листе развијености
региона и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС” број 104/2014).
> 100 %

6.

80 – 100 %
60 – 80 %
≤ 60 %
Степен значаја пројекта, сврсисходност и очекивани ефекти пројекта

7.

Низак
Средњи
Висок
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Поступање са пријавама које су одбијене/одбачене или нису у
потпуности прихваћене

ва 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 31.10.2020. године

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.
Право приговора
Члан 11.
Поред наведених лица из члана 10. 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.

Праћење извршавања уговора

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.
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Члан 14
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

О приговору одлучује се решењем.

Члан 15.

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.
Уговор о додели средстава
Члан 13.
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.
Средства ће се исплаћивати у више фаза и то:
• средства у вредности 70% 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 радо-

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”.
Дана: 14.02.2020. године.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радојевић, с.р.

333.
На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и
54/14 - др.одлука, 37/15,29/17 и 24/19), чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020.
годину (,,Службени лист АПВ”, бр. 54/19), 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- и др.закон), Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП
Војводине у 2020. години („Службени лист АПВ“, бр. 54/2019) 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 (у даљем
тексту: покрајински секретар) доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ПУТЕМ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
УРЕЂЕЊА АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2020. 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
средстава, одлучивање, уговарање, праћење реализације и завршне
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одредбе) доделе подстицајних средстава путем конкурса за уређење
атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2020.
години, по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години („Службени лист АПВ”, бр. 54/2019), 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 09.03.2020. године.
Висина и начин доделе средстава
Члан 3.
Укупан износ бесповратних средстава, који се додељује по
овом конкурсу, јесте 200.000.000,00 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 70%
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.

2. март 2020.
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)
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)
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.

2. март 2020.
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Исплата бесповратних средстава:

Одлучивање о додели средстава

Члан 7.

Члан 9.

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 30.09.2020. 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

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.
Критеријуми за оцену пријава:
Члан 10.
1.
2.
3.
4.

Степен обезбеђености властитих средстава
Број насељених места на територији локалне самоуправе
Локација извођења радова
Развијеност општине по Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 104/2014)
5. Степен значаја, сврсисходност и очекивани ефекти
пројекта
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 8.

Члан 12.

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.

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.

Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију, пријава ће бити одбачена као
непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања
документације која је тражена позивом из става 1. овог члана.
Комисија ће одбацити :
• неблаговремене пријаве,
• недозвољене пријаве,
• пријаве поднете од стране неовлашћеног лица

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.
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Коначна одлука

Завршне одредбе

Члан 13.

Члан 16.

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

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”.
Дана 14.02.2020. године

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.
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.

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић

Љиљана Андрић
председник комисије

______________________________

Владислав Крсмановић
члан

______________________________

Јелена Дејановић
члан

______________________________

Душан Миличић
члан

______________________________

Немања Деспотов
члан

______________________________

Јелена Грбић
члан

______________________________

Владимир Марковић
члан

______________________________
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OGLASNI DEO
334.
На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину (,,Службени лист
АПВ”, бр. 54/2019) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији АП Војводине у 2020. години („Службени лист АПВ”, бр. 54/2019) 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 ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ
КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2020. ГОДИНИ
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Циљ конкурса јесте одржавање и подизање функционалности
каналске мреже за одводњавања пољопривредног земљишта на
виши ниво.
Предмет конкурса је уређење отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољоривредног земљишта, при чему се средства опредељују за радове на каналима, пропустима, уставама,
црпним станицама са пратећом електро-машинском опремом и
другим објектима на каналској мрежи.
2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА:
За реализацију Конкурса за доделу подстицајних средства за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у
2020. години предвиђен је укупан износ од 350.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50 % од укупно прихватљивих трошкова (без ПДВ-а).
ПДВ плаћа корисник средстава.
Максимални износ средстава по једној пријави, који одобрава
Секретаријат износи до 25.000.000,00 динара без ПДВ-а.
3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:
Право да конкуришу имају јединице локалне самоуправе (градови и општине) с територије АП Војводине (У даљем тексту:
Корисници).
Средства се као бесповратна додељују у обиму до 50% од укупне вредности радова без ПДВ-а од стране Секретаријата, за радове на уређењу отворене каналске мреже у функцији одводњавања
пољопривредног земљишта, а преостали износ обезбеђују јединице локалне самоуправе. ПДВ на целокупну вредност извршених радова плаћа јединица локалне самоуправе.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:
• Сагласност ЈВП „Воде Војводине“ на предлог радова.
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА:
Конкурс је отворен закључно са 09.03.2020. године.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА KOJOM СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:
1. пријава на конкурс (образац пријаве доступан је у електронском облику на веб-сајту Секретаријата: www.psp.
vojvodina.gov.rs);
2. акт – који је потписао градоначелник, односно председник општине – о приступању уређењу каналске мреже
у функцији одводњавања пољопривредног земљишта,
донет у току 2020. године, у коме је опредељен износ
сопствених средстава која ће јединица локалне самоуправе обезбедити за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног
земљишта;
3. сагласност ЈВП „Воде Војводине” на предлог радова који
је доставила јединица локалне самоуправе;
4. елаборат за учешће на конкурсу за уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта
са свим потребним елементима. Елаборат треба да садржи: укупну дужину каналске мреже којом управља ЈВП
„Воде Војводине” на територији локалне самоуправе, ситуациони план с каналима које уређују, табеларни преглед катастарских општина за које се планирају радови с сдужинама канала који се уређују по катастарским
општинама и вредностима радова с ПДВ-ом и без ПДВ-а
по катастарским општинама, предмер и предрачун радова са урачунатим ПДВ-ом и без ПДВ-а. Елаборат израђује ЈВП „Воде Војводине” на основу предлога радова за суфинансирање који је доставила јединица локалне
самоуправе;
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 за реализацију радова на уређењу
каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног
земљишта на територији АП Војводине у 2020. години.
8. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА:
1. средства по овом конкурсу додељују се бесповратно;
2. 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 ор-
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гана потписану од овлашћеног лица о томе да ће иста
обезбедити најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора;
3. Секретаријат, јединице локалне самоуправе и ЈВП „Воде
Војводине“ су сагласне да ЈВП „Воде Војводине“, одмах по закључењу тројних уговора а најкасније у року
од 10 дана, покрену поступак јавне набавке у складу са
Законом о јавним набавкама за избор извођача радова и
да са изабраним извођачем закључе уговор о реализацији послова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, као и да о томе
достави доказ даваоцу средстава – решење о образовању
комисије за јавну набавку и одлуку о покретању поступка јавне набавке;
4. Рок за реализацију уговорених радова је 30.09.2020. године.
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
каналске мреже у функцији одводњавања”, 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 за доделу подстицајних средстава путем конкурса за уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта
на територији АП Војводине у 2020. години, могу се преузети са
сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).
Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић
Владислав Крсмановић
председник комисије
_________________________________
Љиљана Андрић
члан
_________________________________
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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 2020. 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
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
453.000.000,00 динара, и то:
• за водне објекте у јавној својини – до 363.000.000,00 динара;

Мирослав Дуњић
члан
_________________________________

• за објекте фекалне канализације – до 90.000.000,00 динара.

Александар Матић
члан
_________________________________

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.

Немања Деспотов
члан
_________________________________

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

335.
На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету АП Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”,
брoj 54/19), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за
воде Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Службени
лист АПВ”, брoj 54/19), у вези с Пословником о раду комисија за

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 60% од укупно прихватљивих трошкова. Преостали
износ обезбеђује корисник средстава.
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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
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 31.12.2019. 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 09.03.2020. године.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
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.
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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;
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.
7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
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 2020. години.
8. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
1) средства за набавку опреме и делова опреме као резервних делова неће се додељивати;
2) средства у вредности 70% 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;
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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 31.10.2020. 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 021/4881-635. 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

336.
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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 70 %
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

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету АП Војводине за 2020. годину (,,Службени лист АПВ”, бр.
54/2019) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији АП Војводине у 2020. години („Службени лист АПВ”,
бр. 54/2019) 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 СУФИНАНСИРАЊЕ УРЕЂЕЊА АТАРСКИХ ПУТЕВА
И ОТРЕСИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2020. 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 200.000.000,00 динара.

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 09.03.2020. 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);

2. март 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

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);
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).
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 2020. 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
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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 искористи додељена
средстава до 30.09.2020. године.
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

__________________________

Душан Миличић
члан

__________________________

Немања Деспотов
члан

__________________________

Јелена Грбић
члан

__________________________

Владимир Марковић
члан

__________________________
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332.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
329.

Аутентично тумачење одредбе члана 47. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број: 23/14 и 12/20);

Редни број

333.

789

Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје
контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за посланике у
Скупштину Аутономне покрајине Војводине, који
ће се одржати у 2020. години;

Правилник за доделу подстицајних средстава путем
конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривреног
земљишта на територији АП Војводине у 2020. години;

Правилник о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката
у јавној својини и објеката фекалне канализације за
2020. годину;
Правилник о додели подстицајних средстава путем
конкурса за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на териториј и АП Војводине у 2020.
години;

792

795

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
789

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
331.
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ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
330.

Предмет

334.

335.

336.
789

Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривреног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години;
Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката
у јавној својини и објеката фекалне канализације на
територији АП Војводине у 2020. години;
Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2020.
години;

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27
Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.rs
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