„Службени лист АПВ“ излази по
потреби, на шест језика: српском,
мађарском, словачком, румунском,
русинском и хрватском.
– Рукописи се не враћају: –
Огласи по тарифи
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9. децембар 2015.
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886.
На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем
дугорочних хартија од вредности за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта „Каменица 2” („Службени
лист АП Војводине”, број 18/2015), чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АП Војводине”, број 37/2014), а у вези с чланом 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине
за 2015. годину („Службени лист АП Војводине”, бр. 53/2014 и
54/2014 – испр., 29/2015 и 42/2015), чланом 36. ст. 6. и 7. и чланом 37. став 2. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр.
61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015) и чланом 12. став 1. тачка
3. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС”, број
31/2011),
Покрајинска влада, на седници одржаној 9. децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗДАВАЊУ VI ЕМИСИЈЕ
ОБВЕЗНИЦА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
БЕЗ ОБАВЕЗЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПРОСПЕКТА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови за издавање дужничких хартија од вредности – дугорочних обвезница.
Аутономна покрајина Војводина, Покрајинска влада, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад (у даљем тексту: Издавалац), издаје
дужничке хартије од вредности – дугорочне купонске обвезнице
с фиксним доспећем (главница се у потпуности исплаћује на дан
доспећа).

Година LXXI

Укупан обим емисије
Рочност

Годишња претплата 7.300 динара
- Рок за рекламације 15 дана.
- Редакција и администрација:
Нови Сад, Војводе Мишића 1.
ISSN 0353-8427
COBISS.SR-ID 17426178
Email: sl.listapv@magyarszo.com
305.800.000,00 динара
шест (6) година

Каматна стопа

4,60% на годишњем нивоу, с полугодишњим обрачуном купона

Врста Обвезнице

фиксно доспеће (главница се у потпуности отплаћује на дан доспећа),
уз могућност Издаваоца да захтева
откуп пре рока доспећа по унапред
утврђеним условима.
Члан 4.

Укупан обим емисије износи 305.800.000,00 динара (триста пет
милиона осамсто хиљада динара). Овом одлуком издаје се 3.058
комада (три хиљаде педесет осам комада) Обвезница појединачне
номиналне вредности од 100.000,00 динара (сто хиљада динара).
Обвезнице носе ознаку CFI код и ознаку ISIN број, које ће доделити Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности,
а.д. Београд (у даљем тексту: Централни регистар).
Члан 5.
Обвезнице VI емисије продају се по емисионој цени од
100.000,00 динара по комаду.
За обрачун вредности дуга по издатим Обвезницама користи се
валутна клаузула, а износ се утврђује у еврима као противвредност номиналне вредности Обвезнице прерачунатe у еврима и
заокружене на два (2) децимална места, применом средњег курса
Народне банке Србије на дан уписа власништва над Обвезницама
на власнички рачун хартија од вредности Купца у Централном
регистру.

Члан 2.

Члан 6.

Дугорочне купонске обвезнице с фиксним доспећем (у даљем
тексту: Обвезнице) издају се у складу са чланом 12. став 1. тачка
3. Закона о тржишту капитала, без обавезе објављивања проспекта. Понуда је упућена инвеститорима који ће за уписане хартије
од вредности уплатити износ од најмање 50.000 евра у динарској
противвредности.

Валутна клаузула ће служити као основ за израчунавање свих
обавеза по основу главнице и камате.
Средства ће се по основу обавеза из емитованих Обвезница исплаћивати у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан обрачуна који је једнак дану доспећа
купона и главнице.

Члан 3.

Члан 7.

Основни елементи Обвезница које се издају на основу ове одлуке:

Средствима прибављеним задуживањем – емитовањем Обвезница у складу са овом одлуком, финансираће се превасходно
набавка опреме за Институт за онкологију Војводине, Институт
за кардиоваскуларне болести Војводине и Институт за плућне болести Војводине (објекат „Каменица 2”).
Уколико вредност коначног списак опреме за опремање објекта „Каменица 2” буде мања од износа средстава планираних
задуживањем, Покрајинска влада ће посебним актом утврдити
списак опреме за опремање других здравствених установа чији
је оснивач Аутономна покрајина Војводина која ће финансирати
средствима од задуживања у складу с чланом 1. став 2. и чланом
3. Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спро-

Издавалац

Аутономна покрајина Војводина,
Покрајинска влада

Матични број Издаваоца 08068615
Валута Обвезнице
Номинална вредност
Број комада

динарске обвезнице индексиране у
страној валути евро
100.000,00 динара
3.058 комада
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вођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија
од вредности за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта „Каменица 2”, а у складу с посебним актом који ће
донети Покрајинска влада.
Члан 8.
Каматна стопа на Обвезнице јесте фиксна и износи 4,60%. Камата се обрачунава пропорционалном методом, применом конвенције обрачуна дана 30/360.
Издавалац плаћа камату из претходног става овог члана полугодишње односно у дванаест (12) каматних купона у складу
с планом отплате, почевши од шестог месеца од дана издавања
Обвезница и закључно с шестом годином, у динарима, у складу
са следећом формулом:
Хи= (4,60%*Н)* (180/360)
Хи – износ шестомесечне камате, плативе у динарима;
Н – вредност Обвезницe израженe у еврима сходно члану 5. ове
одлуке.
Динарски еквивалент вредности камате изражене у еврима обрачунаваће се по средњем курсу Народне банке Србије, који важи
на дан обрачуна. Камата ће се обрачунавати и исплаћивати на дан
доспећа купона. Уколико је датум доспећа нерадан дан (субота,
недеља, државни или верски празник), рок за исплату је први следећи радни дан.
Обавезе по основу Обвезница Издавалац ће измиривати из
средстава буџета Аутономне покрајине Војводине.
Обвезница није гарантована. За испуњење обавеза које проистичу из ове емисије Обвезница одговара Издавалац – Аутономна
покрајина Војводина, Покрајинска влада, с пуном одговорношћу.
Члан 9.
Обвезнице ће се уписивати у просторијама Агента емисије,
Брокерско-дилерског друштва „Convest” а.д., Нови Сад, Златне
греде број 7, у периоду од 08.00 до 16.00 часова, сваког радног
дана, до истекa рока за упис. Обвезнице се уписују потписивањем
изјаве о упису Обвезница (уписнице), лично или путем овлашћеног заступника.
Вредности Обвезница из ове одлуке уплаћиваће се на наменски рачун Издаваоца – број 310-10001-86, с позивом на број
0042981003998-0033, у НЛБ банци а.д. Београд.
Обвезнице се плаћају у новцу.
Рок за упис и уплату Обвезница траје петнаест (15) дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 10.
Емисија Обвезница сматраће се успешном ако се у року из
претходног члана упише и уплати најмање 50% понуђених Обвезница. Уколико емисија Обвезница не успе, Издавалац ће у
року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за упис и уплату,
уплатиоцу вратити новчана средства у износу и валути у којој је
уплаћено.

Обвезнице се издају на дан њиховог преноса са емисионог рачуна Издаваоца на власнички рачун Купца који се отвара и води
у Централном регистру.
Од дана издавања, теку сва права Купца по основу Обвезница.
Члан 13.
Издавалац ће Купцу на дан доспећа исплатити номиналну вредност Обвезница у динарима, као динарски еквивалент вредности
Обвезница изражене у еврима, обрачунат по важећем средњем
курсу Народне банке Србије на дан доспећа, а припадајућа камата
биће обрачуната у складу с чланом 8. ове одлуке.
Члан 14.
Обвезнице ће носити право Издаваоца да изврши откуп пре
рока доспећа по унапред утврђеним условима.
У случају да се Издавалац одлучи да искористи своје право, у
обавези је да о намери активирања кол-опције (call option) писмено обавести законитог имаоца, најмање тридесет дана пре датума
откупа.
Превремени откуп могуће је реализовати искључиво на датум
доспећа купона.
Издавалац ће на дан превременог откупа измирити обавезу
главнице, без умањења номиналне вредности главнице.
Члан 15.
Уколико Издавалац о року допећа не исплати номиналну вредност на коју Обвезница гласи, на начин и у року који су предвиђени овом одлуком, те ако у року не исплати доспели износ
обрачунате камате, дужан је да имаоцу Обвезница – поред номиналне вредности и доспелог износа обрачунате камате – плати
и затезну камату по стопи утврђеној законом од дана доспећа до
дана исплате.
Члан 16.
Обвезницама ће се моћи трговати на секундарном тржишту.
Издавалац може поднети захтев за укључење Обвезница на регулисано тржиште/МТП.
Члан 17.
План доспећа купона изражен у еврима биће достављен Купцу
након објављивања средњег курса Народне банке Србије, важећег
на дан издавања Обвезница.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 422-28/2015-03
Нови Сад, 9. децембар 2015. године

Члан 11.
Уколико је емисија Обвезница успела, Издавалац је дужан да у
року од пет радних дана од дана окончања рока за упис и уплату,
Централном регистру поднесе захтев за упис новоиздатих обвезница на емисиони рачун финансијских инструмената, као и захтев за упис њихових законитих ималаца у Централни регистар.
Члан 12.
Обвезнице ове емисије се издају, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног
регистра.

9. децембар 2015

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

887.
На основу члана 16. став 2., члана 24. и 41. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист
АПВ», број 37/2014) а у вези са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ”, број 53/14 и 54/14 - исправка), покрајински секретар за енергетику и минералне сировине доноси
ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

9. децембар 2015
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РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ
ЕНЕРГИЈЕ У ЗАЛИВНИМ СИСТЕМИМА
Број: 115-401-3860/2015-01 од 13. јуна 2015.године
Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилником прописује се намена средстава, поступак додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава и
друга питања од значаја за реализацију програма Покрајинског
секретаријата за енергетику и минералне сировине, доделом
бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката примене соларне енергије у заливним системима за физичка
лица – носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава са
територије Аутономне Покрајине Војводине.
Средства су обезбеђена у Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину и воде се на посебном буџетском разделу у
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине
(у даљем тексту: Секретаријат)
Намене за које се могу користити бесповратна подстицајна
средства
Члан 2.
Бесповратна подстицајна средства која се додељују користиће
се за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне
енергије за потребе наводњавања регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Аутономне Покрајине Војводине,
са циљем:
• набавке и монтаже нових соларних пумпних система за наводњавање (фотонапонски панели, соларна пумпа за воду
са контролером, акумулатор) и остала пратећа електро и машинска опрема;
У цену постројења не улази изградња бунара, резервоара и
дела заливних система иза резервоара.

www.psemr.vojvodina.gov.rs/, као и у једном од дневних гласила
које се дистрибуира на целој територији Аутономне Покрајине
Војводине.
Обавезни елементи текста конкурса су:
укупна висина средстава која се додељује по Конкурсу;
максимални износ средстава који се додељује за реализацију
пројекта;
1. намена средстава;
2. циљеви пројеката;
3. услови за учешће на Конкурсу и документација која се подноси уз пријаву;
4. рок за пријаву на Конкурс;
5. начин аплицирања;
6. поступак одлучивања по Конкурсу;
7. закључивање уговора са корисницима којима су додељена
средства у складу са одлуком;
8. и други подаци који су од значаја за реализацију Конкурса.
Право учешћа на конкурсу и документација која се подноси
Члан 5.
Право учешћа на конкурсу имају физичка лица - носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.
Документација која се подноси на конкурс1:
1. Попуњена и потписана пријава за учешће на конкурсу
(преузима се са сајта Секретаријата, www.psemr.vojvodina.
gov.rs);
2. Званичан доказ о регистрацији (оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за
трезор - не старији од 30 дана);
3. Оригинал извода из листа непокретности са свим прилозима, којим се утврђује право власништво на непокретности односно на земљишту;
4. Идејни пројекат изградње соларног пумпног система за
примену у заливним системима израђен од стране лиценциране фирме за овакву врсту пројеката;
5. Кратак извод из студије оправданости или техно-економске анализе урађене од стране лиценциране фирме ради
оправданости улагања у пројекат;
6. Званичан доказ о отвореном рачуну у пословној банци
(назив рачуна, назив банке код које се води рачун, број рачуна који је издала и оверила банка у којој се води);
7. Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе по
основу изворних локалних јавних прихода, не старији од
30 дана од дана објаве конкурса;
8. Потврду о измиреним накнадама за одводњавање/наводњавање;
9. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза
према Секретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се
налази на сајту Секретаријата);
10. Изјава да се против подносиоца захтева не води парнични,
односно кривични поступак по основу раније остварених
подстицаја, субвенција и кредита (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
11. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајинског
секретаријата за енергетику и минералне сировине у последње 3 године (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
12. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на
сајту Секретаријата):
а) д
 а су, уз средства добијена по овом Конкурсу обез-

Средства која се додељују не могу се користити за:
1. куповину половних материјала и опреме;
2. порезe, укључујући и порез на додату вредност;
3. царинске, увозне и остале врсте административних такси;
Циљеви пројеката
Члан 3.
Бесповратна подстицајна средства која се додељују ће се корисити за суфинансирање реализације пројеката који користе соларну енергију у заливним системима а корисници подстицајних
средстава су физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, са циљем:
• уградње енергетски ефикасније опреме за коришћење соларне енергије у сврхе наводњавања, ради смањења трошкова за енегренте;
• смањења увозне зависности коришћења фосилних горива;
• повећања енергетске самосталности пољопривредних газдинстава;
• смањења емисије штетних гасова у околину;
• афирмације коришћења обновљивих извора енергије;
• ревитализације постојећих система за наводњавање код
регистрованих пољопривредних газдинстава.
Конкурс за доделу средстава
Члан 4.
Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу конкурса. Текст конкурса се објављује у ‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’ и на интернет страници Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине http://
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Препоручује се да документација буде достављена у регистратору, на начин да чини целину са страницама означеним њиховим
редним бројем и увезана на начин да се онемогући накнадно
вађење и уметање листова
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беђена преостала финансијска средства за реализацију
пројекта;
б) да ће се наменски и у складу са важећом законском
регулативом утрошити додељена средства;
ц) д
 а ће се Секретаријату достављати извештаји у складу
са уговорним обавезама.
13. Средство финансијског обезбеђења којим подносилац
пријаве обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза
НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ (Подносилац пријаве
коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења
уговора, достави средство финансијског обезбеђења у
складу са Законом).
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према
потреби, затражи додатну документацију и информације.
Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцима.
Члан 6.
Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла
Пупина бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети
у Секретаријату или са интернет презентације (сајта) Секретаријата. Образац пријаве се подноси оверен и потписан од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве у затвореној коверти са
назнаком ‘’НЕ ОТВАРАТИ’’ и називом конкурса.
Поступање са пријавама које се не сматрају уредним
Члан 7.
Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сматрају уредним и то:
• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након истека рока предвиђеног у конкурсу)
• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене)

9. децембар 2015

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним захтеваним бројчаним вредностима у табели са критеријумима,
попуњене графитном оловком, пријаве послате факсом
или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, без одговарајућег броја
рачуна отвореног код пословне банке, које садрже неразумљиве и нечитке податке.
Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних субјеката
који су користили средства Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, а у случају истека уговореног рока
нису поднели Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине финансијске и друге обавезне извештаје о утрошку додељених средстава.
Одлучивање о додели средстава
Члан 8.
Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине (у
даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује посебну
конкурсну комисију за преглед пријава са приложеном документацијом и израду предлога за доделу средстава (у даљем тексту:
Комисија). Чланови Комисије се именују из редова запослених у
Секретаријату, а могу бити ангажовани и еминентни стручњаци
из области за коју је расписан Конкурс.
Покрајински секретар разматра предлоге Комисије за доделу
средстава и доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова
одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.
Одлука о додели средстава корисницима (резултати конкурса)
објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата.
Критеријуми за доделу средстава
Члан 9.
Приликом доношења одлуке о додели средстава крајњим корисницима, врши се бодовање пристиглих пријава, уз примену
следећих критеријума:

1. Специфична вредност инвестиције изражена у дин/KW
Специфична вредност ≤ 300.000,00 дин/ kW
10 бодова
300.000,00 < Специфична вредност ≤ 350.000,00 дин/kW
8 бодова
350.000,00 < Специфична вредност ≤ 400.000,00 дин/kW
6 бодова
Специфична вредност > 400.000,00 дин/Kw
Пријаве се неће разматрати
2. Технички квалитет фотонапонских панела
Гарантни период на материјал и израду панела
Гарантни период ≥ 10 година
10 бодова
5 ≤ Гарантни период < 10 година
7 бодова
Гарантни период < 5 година
Пријаве се неће разматрати
3. Технички квалитет пумпе
Гарантни период за соларну пумпу
Гарантни период ≥ 2 годинe
10 бодова
1 ≤ Гарантни период < 2 године
7 бодова
Гарантни период < 1 године
Пријаве се неће разматрати
4. Финансијска способност субјекта – учешће сопствених средстава (без ПДВ-а)
Учешће ≥ 50%
10 бодова
40% ≤ Учешће < 50%
8 бодова
30% ≤ Учешће < 40%
6 бодова
20% ≤ Учешће < 30%
4 бода
Учешће < 20%
Пријава се неће разматрати
5. Висина тражених средстава од Секретаријата по конкурсу (без ПДВ-а)
Тражена средства < 500.000,00 дин
10 бодова
500.000,00 дин ≤ Тражена средства < 600.000,00 дин
6 бодова
600.000,00 дин ≤ Тражена средства < 700.000,00 дин
4 бодова
700.000,00 дин ≤ Тражена средства ≤ 800.000,00 дин
2 бодова
Тражена средства > 800.000,00 дин
Пријаве се неће разматрати
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6. Период отплате инвестиције
Период отплате < 5 година
5 ≤ Период отплате < 7 година
7 ≤ Период отплате ≤ 10 година

10 бодова
8 бодова
6 бодова

Период отплате > 10 година

Пријаве се неће разматрати

7. Досадашње коришћење средстава из буџета Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у последње 3
године (2012.-2014. године)
Нису коришћена средства
Коришћена средства ≤ 5.000.000,00 дин.
Коришћена средства > 5.000.000,00 дин.

10 бодова
8 бодова
5 бодова

8. Степен развијености јединице локалне самоуправе2
IV група: чији је степен развијености ЈЛС испод 60% републичког просека
III група: чији је степен развијености ЈЛС у распону од 60% до 80% републичког
просека
II група: чији је степен развијености ЈЛС у распону од 80% до 100% републичког
просека
I група: чији је степен развијености ЈЛС је изнад републичког просека
Уговор о додели средстава
Члан 10.
Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи
средстава по кориснику.
Након доношења одлуке о додели средстава Покрајински секретар закључује са корисником средстава уговор о додели средстава.
Обавезни елементи уговора су:
• подаци о кориснику
• износ додељених средстава
• намена за коју се додељују средства
• период на који се закључује уговор
• обавезе корисника средстава
• извештаји који се подносе Секретаријату
• остали елементи од значаја за реализацију уговорених активности

10 бодова
8 бодова
6 бодова
4 бода

Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције
омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења
средстава по предмету уговора.
Члан 13.
Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да код
свих јавних публикација и објављивања о активностима, мерама и програмима које се финансирају и суфинансирају по јавном
конкурсу наведу да је у финансирању и суфинансирању истих
учествовала Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине.
Завршне одредбе
Члан 14.
Правилник ступа на снагу даном доношења.

Праћење извршавања уговора
Члан 11.
Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе извештаје (наративни-описни и финансијски) о реализацији пројекта и наменском и законитом утрошку средстава (у даљем тексту:
Извештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока утврђеног за реализацију пројекта, са припадајућом документацијом.
Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним
средствима, са комплетном документацијом којом се оправдава
наменско и законито коришћење добијених средстава, као и преосталих средстава потребних за реализацију пројекта (документацију о спроведеном поступку јавних набавки, изводе из Управе
за трезор, фактуре, уговоре, и другу финансијску документацију)
овереном од стране овлашћених лица.
Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава,
према потреби, затражи додатну документацију и информације.
Административну контролу Извештаја спроводи Секретаријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја са
приложеним документима.
Покрајински секретар решењем образује посебну комисију из
редова запослених у Секретаријату за вршење мониторинга и непосредне контроле реализације Пројеката.
Члан 12.
Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су
предмет уговора, подлежу контроли примене закона у области
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције
Аутономне покрајине Војводине.

Покрајински секретар
мр Ненад Станковић, дипл.инж.ел.

888.
На основу члана 41. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи («Службени лист АПВ’’, број 37/2014 и 54/2014),
чл. 10 и 22.-26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину (“Службени лист
АПВ”, број 53/2014 и 54/2014, 29/15-ребаланс и 42/15-ребаланс) и
члана 4. Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне
енергије у заливним системима број: 115-401-3860/2015-01 од 13.
јуна 2015. године (у даљем тексту: Правилник),
ПОК РА Ј И НСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад Дана: 09.
децембра 2015. године р а с п и с у ј е
Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и
јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Сл. Гласник РС”,
бр. 104/2014)
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JAВНИ КОНКУРС
за
ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
У ЗАЛИВНИМ СИСТЕМИМА
Средства за суфинансирање реализације пројеката примене
соларне енергије у заливним системима, планирана су Финансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику и
минералне сировине за 2015. годину, Пројекат 4009 Примена
соларне енергије у заливним системима, 430 Гориво и енергија,
на позицији 674 , конто 454-субвенције приватним предузећима,
економска класификација 4542 - капиталне субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 - приходи из буџета и
Пројекат 4009 Примена соларне енергије у заливним системима,
430 Гориво и енергија, на позицији 674 , конто 454-субвенције
приватним предузећима, економска класификација 4542 - капиталне субвенције приватним предузећима, извор финансирања
13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих године.
Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног
конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у ‘’Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине’’ и на интернет страници
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине
(у даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/
(у даљем тексту: Конкурс).

• Максимални износ средстава који се додељује по једном
пројекту је 800.000,00 динара;
• Право учешћа на конкурсу имају физичка лица - носиоци
регистрованих пољопривредних газдинстава са седиштем
на територији Аутономне покрајине Војводине;
• Подносилац захтева може да конкурише само са једним
пројектом;
• Рок за подношење пријаве је 18. децембар 2015. године.
IV Документација која се подноси на конкурс и начин подношења пријаве
Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом писарници
покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети у Секретаријату или са интернет презентације (сајта) Секретаријата. Образац
пријаве се подноси оверен и потписан од стране овлашћеног лица
подносиоца пријаве у затвореној коверти са назнаком ‘’НЕ ОТВАРАТИ’’ и називом конкурса, на адресу:
Влада Аутономне покрајине Војводине
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
Булевар Михајла Пупина број 16
21000 Нови Сад
Документација која се подноси на конкурс1:
1. Попуњена и потписана пријава за учешће на конкурсу (преузима се са сајта Секретаријата, www.psemr.vojvodina.gov.rs);
2. Званичан доказ о регистрацији (оригинал извод из регистра
пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор –
не старији од 30 дана);
3. Оригинал извода из листа непокретности са свим прилозима, којим се утврђује право власништва на непокретности
односно земљишту;
4. Идејни пројекат изградње соларног пумпног система за примену у заливним системима израђен од стране лиценциране
фирме за овакву врсту пројеката;
5. Кратак извод из студије оправданости или техно-економске
анализе урађене од стране лиценциране фирме ради оправданости улагања у пројекат;
6. Званичан доказ о отвореном рачуну у пословној банци (назив рачуна, назив банке код које се води рачун, број рачуна
који је издала и оверила банка у којој се води);
7. Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе по основу
изворних локалних јавних прихода, не старији од 30 дана од
дана објављивања конкурса;
8. Потврду о измиреним накнадама за одводњавање/наводњавање;
9. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза
према Секретаријату, по основу раније потписаних уговора,
чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се налази
на сајту Секретаријата);
10. Изјава да се против подносиоца захтева не води парнични,
односно кривични поступак по основу раније остварених
подстицаја, субвенција и кредита (образац Изјаве се налази
на сајту Секретаријата);
11. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајинског
секретаријата за енергетику и минералне сировине у последње 3 године (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
12. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на сајту
Секретаријата):
а) да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обезбеђена
преостала финансијска средства за реализацију пројекта;
б) да ће се наменски и у складу са важећом законском регулативом утрошити додељена средства;
ц) да ће се Секретаријату достављати извештаји у складу са
уговорним обавезама.

I Право учешћа на конкурсу и намене за које се могу користити
средства
Право учешћа на конкурсу имају физичка лица - носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Аутономне покрајине Војводине у циљу реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима.
Бесповратна подстицајна средства која се додељују користиће
се за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне
енергије за потребе наводњавања, са циљем:
• набавке и монтаже нових соларних пумпних система за
наводњавање (фотонапонски панели, соларна пумпа за
воду са контролером, акумулатор) и остале пратеће електро и машинске опреме;
У цену постројења наведених под тачкама 1. и 2. овог члана,
улазе машински и неопходни пратећи електро радови.
Средства која се додељују не могу се користити за:
1. куповину половних материјала и опреме;
2. порезe, укључујући и порез на додату вредност;
3. царинске, увозне и остале врсте административних такси;
II Циљеви пројекта
Бесповратна подстицајна средства која се додељују ће се користити за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије у заливним системима а корисници подстицајних
средстава су физичка лица - носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, са циљем:
• уградње енергетски ефикасније опреме за коришћење соларне енергије у сврхе наводњавања, ради смањења трошкова за енергенте;
• смањења увозне зависности коришћења фосилних горива;
• повећања енергетске самосталности пољопривредних газдинстава;
• смањења емисије штетних гасова у околину;
• афирмације коришћења обновљивих извора енергије;
• ревитализације постојећих система за наводњавање код
регистрованих пољопривредних газдинстава.
III Услови конкурса
• Укупан износ за расподелу средстава је 9.851.956,25 динара (словима: aдеветмилионаосамстотинапедесетједнахиљададевестопедесетшестдинараидвадесетпетпара);
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Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и
јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Сл. Гласник РС”,
бр. 104/2014)
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13. Средство финансијског обезбеђења којим подносилац
пријаве обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза НЕ
ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ (Подносилац пријаве коме је
додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора,
достави средство финансијског обезбеђења у складу са Законом).
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према
потреби, затражи додатну документацију и информације.
Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцима.
Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сматрају
уредним и то:
• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након истека рока предвиђеног у конкурсу)
• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене
намене)
• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, пријаве које су непотписане,
са непопуњеним рубрикама и неуписаним захтеваним бројчаним вредностима у табели са критеријумима, попуњене
графитном оловком, пријаве послате факсом или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, без одговарајућег броја рачуна отвореног
код пословне банке, које садрже неразумљиве и нечитке
податке.
Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних субјеката који
су користили средства Покрајинског секретаријата за енергетику
и минералне сировине, а у случају истека уговореног рока нису
поднели Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне
сировине финансијске и друге обавезне извештаје о утрошку додељених средстава.
V Одлучивање о додели средстава
Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине (у
даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује посебну
конкурсну комисију за преглед пријава са приложеном документацијом и израду предлога за доделу средстава (у даљем тексту:
Комисија). Чланови Комисије се именују из редова запослених у
Секретаријату, а могу бити ангажовани и еминентни стручњаци из
области за коју је расписан Конкурс.
Покрајински секретар разматра предлоге Комисије за доделу
средстава и доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова
одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.
Одлука о додели средстава корисницима (резултати конкурса)
објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата.
VI Уговор о додели средстава
Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи
средстава по кориснику.
Након доношења одлуке о додели средстава Покрајински секретар у име Секретаријата закључује са корисником средстава уговор
о додели средстава.
•
•
•
•
•
•
•
•

Обавезни елементи уговора су:
подаци о кориснику
износ додељених средстава
намена за коју се додељују средства
период на који се закључује уговор
обавезе корисника средстава
извештаји који се подносе Секретаријату
остали елементи од значаја за реализацију уговорених активности

VII Праћење извршавања уговора
Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе извештајe (наративни-описни и финансијски) о реализацији пројекта и наменском и законитом утрошку средстава (у даљем тексту:
Извештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока утврђеног за реализацију пројекта, са припадајућом документацијом.
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Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним
средствима, са комплетном документацијом којом се оправдава
наменско и законито коришћење добијених средстава, као и преосталих средстава потребних за реализацију пројекта (изводе
из банке, фактуре, уговоре, и другу финансијску документацију),
овереном од стране овлашћених лица.
Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава,
према потреби, затражи додатну документацију и информације.
Административну контролу Извештаја спроводи Секретаријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја са
приложеним документима.
Покрајински секретар решењем образује посебну комисију из
редова запослених у Секретаријату за вршење мониторинга и непосредне контроле реализације Пројеката.
Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су
предмет Конкурса, подлежу контроли примене закона у области
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције
Аутономне покрајине Војводине.
Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције
омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења
средстава по предмету уговора.
Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да код
свих јавних публикација и објављивања о активностима, мерама и програмима које се финансирају и суфинансирају по јавном
конкурсу наведу да је у финансирању и суфинансирању истих
учествовала Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине.
Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине сваког радног дана путем електронске поште:
psemr@vojvodina.gov.rs

889.
У вези са Конкурсом за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине,
објављеним у дневном листу „Дневник“ дана 21.11.2015. године,
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине, оглашава
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА ЗА УСТУПАЊЕ НА
КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ОБЈАВЉЕНОГ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ „ДНЕВНИК“
21.11.2015. ГОДИНЕ
Поништава се Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине
објављен у дневном листу „Дневник“ 21.11.2015. године из разлога што истовремено са објављивањем текста Конкурса за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији
Аутономне покрајине Војводине на сајту Секретаријата www.
ekourb.vojvodina.gov.rs, дана 21.11.2015. године, нису објављени и
обрасци, који су обавезан прилог конкурса:
-- Пријава на конкурс – образац бр. 1
-- Општи подаци о учеснику конкурса – образац бр. 2
-- Техничка опремљеност – образац бр. 3
-- Програм улагања у рибарско подручје, мере и активности
које учесник конкурса планира да предузме у периоду коришћења рибарског подручја за део рибарског подручја – образац бр. 4
-- Биографија – образац бр. 5 и
-- Изјава – образац бр. 6
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 130-401-6422/2015-04
Дана: 09.12.2015. године
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
886.

Одлука о издавању VI емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине без обавезе објављивања
проспекта.
2011

ПОКРАЈИСНКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
887.
888.

Правилник о додели бесповратних подстицајних
средстава за суфинансирање реализације пројеката
примене соларне енергије у заливним системима; 2012
Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације
пројеката примене соларне енергије у заливним
системима.
2015

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
889.

Обавештење о поништењу Конкурса за уступање
на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине.
2017

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.com

