„Службени лист АПВ“ излази по
потреби, на шест језика: српском,
мађарском, словачком, румунском,
русинском и хрватском.
– Рукописи се не враћају: –
Огласи по тарифи

Нови Сад
30. март 2016.
Број 18

323.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист
АП Војводине”, број. 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 30. марта 2016. године,
донела је

Година LXXII

Врста буџетске
класификације

Шифра и назив буџетске
класификације

Раздео

Програм

15 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
0803 Активна политика
запошљавања
1001 Активна политика запошљавања у АП
Војводини

Душанка Белић-Миљановић разрешава се дужности помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских органа,
закључно са 31. мартом 2016 године.

Програмска активност

II

Функционална
класификација

412 Општи послови по
питању рада

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

Извор финансирања

01 00 Приходи из буџета

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Економска класификација

Број: 02-45/2016
Нови Сад, 30. марта 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

324.
На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему
(«Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015), у
вези са чланом 8. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину («Службени лист АПВ», број 54/2015), а у складу са чланом 61. став 14. и
чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему и на основу члана
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(«Службени лист АПВ», брoj 37/14),
Покрајинска влада , на седници одржаној 30. марта 2016.
године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У
ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Део средстава планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016 годину
(„Службени лист АПВ“, број 54/2015) у оквиру Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у
укупном износу од 8.500.000,00 динара (словима: осаммилионапетстотинахиљададинара и 00/100), према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Износ
(у динарима)

Организациона
класификација

РЕШЕЊЕ
I

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

454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
4541 Текуће субвенције
приватним предузећима
УКУПНО:

8.500.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00

преноси се у текућу буџетску резерву, Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва,
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи
из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991
Средства резерве.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у ‘’Службеном листу АП Војводине.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-1650/2016-2
Нови Сад, 30. март 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

325.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(«Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015),

Страна 618 - Броj 17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину («Службени лист
АПВ», број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади («Службени лист АПВ», брoj 37/14),
Покрајинска влада , на
године, д о н о с и

седници одржаној 30. марта 2016.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
07-Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику
и демографију, Програм 0902 Социјална заштита, Програмска
активност 1004 Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима, функционална класификација 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту, извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa
465 Остале дотације и трансфери, 4651 Остале текуће дотације
и трансфери, износ од 5.500.000,00 динара (словима: петмилионпетстотинахиљададинара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке
2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава
се у износу од 5.500.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, увећава се почевши од другог квартала 2016. године
(односно од планског периода април-јун 2016. године) у висини
и по методологији коју утврђује покрајински орган надлежан за
послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секретаријата за здравсто, социјалну политику и демографију, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења,
намењено је Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и
расељеним лицима Нови Сад, за финансирање серијала телевизијских емисија намењених информисању избегличке и расељеничке популације у Војводини.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравсто, социјалну политику и демографију и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за здравсто, социјалну политику и демографију у складу са законом, преузети обавезу на основу писаног уговора, или другог
правног акта, уколико другачије није законом прописано и пренети средства Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и
расељеним лицима (у даљем тексту: Фонд), а Фонд ће средства
реализовати у складу са законом, а за намену утврђену тачком 2.
овог решења.
5. Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу АП Војводине.

члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину («Службени лист
АПВ», број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади («Службени лист АПВ», брoj 37/14),
Покрајинска влада , на седници одржаној _30. марта 2016.
године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
13-Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Програм 0502 Енергетска ефикасност, Пројекат 4001 Штедљива унутрашња расвета у јавним установама, функционална
класификација 430 Гориво и енергија, извор финансирања 01 00
Приходи из буџета, економске класификације 463 Трансфери
осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, износ од 1.200.000,00 динара (словима: једанмилиондвестахиљададинара и 00/100), због недовољно планираних
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2.
овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава
се у износу од 1.200.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, увећава се почевши од другог квартала 2016. године
(односно од планског периода април-јун 2016. године), у висини
и по методологији коју утврђује покрајински орган надлежан за
послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, по основу употребе
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је
за реализацију Пројекта „Штедљива унутрашња расвета у јавним
установама“ по процедури која се спроводи у јавном поступку,
односно по критеријумима, условима и поступку утврђеним јавним конкурсом.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику и минералне
сировине и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
енергетику и минералне сировине у складу са законом, преузеће
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Овог решење објавиће се у ‘’Службеном листу АП Војводине.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-746/2016-22
Нови Сад, 30. март 2016. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-746/2016-26
Нови Сад, 30. март 2016. године

30. март 2016.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

327.
Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

326.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(«Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015),

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(«Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015),
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину («Службени лист
АПВ», број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади («Службени лист АПВ», брoj 37/14),
Покрајинска влада , на седници одржаној _30. марта 2016.
године, д о н о с и

30. март 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се
Разделу 15-Покрајински секретаријат за привреду, запошљaвање
и равноправност полова, Програм 1507 Уређење и развој у области туризма, Програмска активност 1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине, функционална класификација
473-Туризам, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама,
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама, износ од
10.000.000,00 динара (словима: десетмилионадинара и 00/100),
због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава
се у износу од 10.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, увећава се почевши од другог квартала 2016. године
(односно од планског периода април-јун 2016. године) у висини
и по методологији коју утврђује покрајински орган надлежан за
послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност половај, по
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог
решења, намењено је за доделу средстава у јавном поступку, односно путем расписивања конкурса за организацију међународно-туристичке привредне манифестације од националног значаја.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање
и равноправност полова и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова у складу са законом, преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог
правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу АП Војводине.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-746/2016-20
Нови Сад, 30. март 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

328.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(«Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015),
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину («Службени лист
АПВ», број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади («Службени лист АПВ», брoj 37/14),
Покрајинска влада , на седници одржаној _30. марта 2016.
године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. го-
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дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се
Разделу 12-Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Програм 2005 Високо образовање, Програмска активност
1002 Подршка раду високообразовних установа, функционална
класификација 940-Високо образовање, извор финансирања 01
00 Приходи из буџета, економска класификација 463 Трансфери
осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, износ од 400.000,00 динара (словима: четиристотинехиљададинара и 00/100), због недовољно планираних средстава
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се
у износу од 400.000,00 динара, а периодично право потрошње –
квота, увећава се почевши од другог квартала 2016. године (односно од планског периода април-јун 2016. године) у висини и по
методологији коју утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, по основу употребе
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено
је Факултету техничких наука Универзитетa у Новом Саду за
суфинансирање трошкова пројекта стандардизације пословних
процеса.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој у складу са законом, преузеће обавезу
на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико
другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу АП Војводине.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-746/2016-16
Нови Сад, 30. март 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

329.
На основу члана 13а. став 1. Одлуке о оснивању Завода за културу Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 10/2003 и 8/2006),
члана 1. алинеја 9. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010) и чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 30. марта 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Завода за културу Војводине, коју је донео Управни одбор Завода
за културу Војводине, на 15. седници одржаној 24. фебруара 2016.
године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-127/2016
Нови Сад, 30. марта 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-16/2016-01
Дана: 29. 03. 2016. године

330.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе – Центра
за привредно-технолошки развој Војводине („Службени
лист АПВ”, број 4/2008) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 30. марта 2016.
године,
донела је

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш,с.р.)

332.
На основу члана 20. став 4. Закона о рударству и геолошким
истраживањима («Сл. гласник РС», број 101/2015) и члана
15. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи
(„Службени лист АПВ“, број: 37/2014 и 54/2014), Покрајински
секретар за енергетику и минералне сировине доноси:
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ОСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места Установе – Центра за привреднотехнолошки развој Војводине, који је донео в.д. директора
Установе, 22. марта 2016. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-201/2016
Нови Сад, 30. марта 2016. године

30. март 2016.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

331.
На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне Покрајине Војводине («Службени
гласник РС», број 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда
IУз 353/2009), члана 102. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09,
52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење и 68/15), члана 29.
став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“
број 68/2015), члана 37. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/2014 и
54/14-др.одлука), покрајински секретар за образовање, прописе,
управу и националне мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ ПРЕВОД
УЏБЕНИЧКОГ КОМПЛЕТА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ СВЕТ
ОКО НАС, за други разред основне школе, на мађарском језику,
аутора Биљане Животић, као уџбеничког комплета за наставни
предмет Свет око нас, за други разред основне школе, писан
латиничним писмом, на мађарском језику, издавачке куће Клетт
д.о.о. Београд, почев од школске 2016/2017. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.

I. Ц ИЉ ИЗВОЂЕЊА ОСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ
ИСТРАЖИВАЊА
Основна геолошка истраживања изводе се у циљу:
проучавања развоја, састава и грађе земљине коре; проналажења
минералних ресурса, ресурса подземних вода и геотермалних
ресурса и њихових иницијалних проучавања до степена
истражености резерви за Ц1 категорију резерви; вредновања
укупних потенцијала геолошке средине као простора за
потребе просторног и урбанистичког планирања и утврђивања
подобности за изградњу објеката; утврђивања и елиминације
штетних утицаја природних и техногених процеса на геолошку
и животну средину. Основна геолошка истраживања обухватају
израду: основних, прегледних и специјалистичких геолошких
карата размере 1:25.000 и ситније размере (изузетно за подручја
посебне намене и размере 1:10.000); студија потенцијалности
геолошких средина у погледу присуства минералних и других
геолошких ресурса; геолошких студија за потребе сагледавања
потенцијалности геолошких средина у погледу присуства
минералних и других геолошких ресурса, хидродинамичких и
других особина геолошке средине ради коришћења и заштите
подземних вода и геотермалних ресурса; подобности геолошке
средине за потребе планирања; као и студија за потребе заштите
животне средине; очувања геодиверзитета и заштите објеката
геонаслеђа и слично. Основна геолошка истраживања се
изводе за потребе просторног планирања и израде генералних
урбанистичких планова, утврђивања и вредновања укупних
геолошких потенцијала одређеног подручја, утврђивања намене
и подобности геолошке средине као простора за градњу објеката.
Основна геолошка истраживања су послови од јавног интереса
и финансирају се из буџета Републике Србије. Аутономна
покрајина финансира основна геолошка истраживања на
територији аутономне покрајине.
У 2016. години планира се наставак радова по пројектима
започетим по програмима за 2010., 2013. и 2015.годину, који
обухвата:
1. Основна геолошка истраживања општег карактера;
2. Основна истраживања геолошких ресурса у области
хидрогеолошких и инжењерско-геолошких истраживања;
3. Остале стручне активности као што су: припрема за
штампу, штампање геолoшких карата и унос података геолошких
истраживања у форму Геолошког информационог система
Србије.
II. О
 СНОВНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ОПШТЕГ
КАРАКТЕРА
У оквиру ових истраживања, а која се изводе у циљу проучавања
и утврђивања развоја, састава и грађе земљине коре, током
2016. године планира се наставак истраживања по започетим
пројектима из предходних година, као и почетак радова на изради
специјализованих, тематских карата.

30. март 2016.
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II.1. Геолошка карта Србије размере 1:50.000
Значајан сегмент свих геолошких истраживања је израда Геолошке карте Србије размере 1:50.000, општег типа, која
представља основну подлогу за даљу надoградњу у решавању
комплексне геолошке проблематике, било да се ради о изради
специјалних геолошких карата или свих других истраживања
која захтевају више података и детаља него што је приказано
Основном геолошком картом размере 1:100.000.
Израдом ових карата руководи Министарство надлежно за
послове геологије, уз координацију Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за листове или делове
листова геолошких карата на подручју Аутономне покрајине
Војводине.
У оквиру ових активности, а у складу са Годишњим програмом надлежног Министарства, на територији АП Војводине током 2016. године планира се наставак геолошких истраживања
за израду Геолошке карте Србије размере 1:50.000 на листу Бачка Паланка 4.
У заједничком пројекту са Геолошким институтом из Загреба, у току 2016. године, на листу Бачка Паланка 4., односно
секцијама Шаренград, Бачка Паланка – југ, Кукујевци и Кузмин
1:25 000, које су углавном покривене кавартарним седиментима,
делом плиоценским палудинским слојевима и ретким изданцима тријаских кречњака и палеозојских серпентинита, планира
се наставак истраживања, а све у циљу корелација творевина
развијених у пограничном делу Републике Србије и Републике
Хврватске, усаглашавања методологије израде и приказа геолошке грађе.
Циљ реализације пројекта је урађен лист геолошке карте размере 1:50.000 Бачка Паланка 4, са одговарајућим прилозима и
тумачем.
III. ОСНОВНА ИСТРАЖИВАЊА ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА
III.1. Хидрогеолошка истраживања
III.1.1. И
 зрада Основне хидрогеолошке карте размере
1:100.000
Основна хидрогеолошка карта Републике Србије, размере
1:100.000 (ОХГК), представља графички приказ основних хидргеолошких својстава стенских маса и распрострањења обичних,
термалних и минералних подземних вода. Картом се приказује
распрострањење водоносних средина (издани) по водопропусности, са приказом квантитативних и квалитативних карактеристика подземних вода издвојених хидрогеолошких категорија са карактеристичним хидрогеолошким појавама и водним
објектима. Текстуални део карте представља тумач. Њиме се
у основном, дефинишу услови формирања, распрострањења и
дренирања водоносних средина издвојених хидрогеолошких
категорија стена, резерве (статичке, динамичке, експлоатационе) и квалитет подземних вода, водоносници термалних вода и
друга важна хидрогеолошка питања.
ОХГК је основа за будућу израду хидрогеолошких карата
различитих размера и намена, детаљна истраживања и решавања конкретних задатака из области коришћења, заштите и
управљања подземним водама на територији Републике Србије.
ОХГК представља једно од основних подлога и предуслова за
интегрално управљање и одрживи развој водних ресурса на територији Републике Србије.
Израдом ових карата руководи Министарство надлежно за
послове геологије, уз координацију Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за листове или делове
листова геолошких карата на подручју Аутономне покрајине
Војводине.
У оквиру ових активности, а у складу са Годишњим програмом надлежног Министарства, на територији АП Војводине
током 2016. године планира се наставак геолошких истраживања за израду Основне хидрогеолошке карте Србије размере
1:100.000 на листу Нови Сад.
Циљ реализације пројекта је урађен лист хидрогеолошке карте размере 1:100.000 Нови Сад, са одговарајућим прилозима и
тумачем.
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III.2. Инжењерскогеолошка истраживања
III.2.1. Инжењерскогеолошке подлоге за просторни план територије општине Бачка Паланка - II фаза
Циљ реализације овог пројекта је да се региструју, анализирају
и на погодан начин прикажу сви геолошки потенцијали на територији општине Бачка Паланка, услови њиховог рационалног
коришћења, услови заштите геолошке средине од последица тог
коришћења, као и услови заштите људи и материјалних добара од
различитих геолошких и геоморфолошких процеса.
Током 2015. године, прикупљани су и обрађени подаци из постојеће документације, извршено је инжењерскогеолошко и хидрогеолошко рекогносцирање терена на површини територије
општине Бачка Паланка – укупно 579 km2.
У II фази истраживања, током 2016. године, извршиће се инжењерскогеолошко и хидрогеолошко картирање терена на површини територије општине Бачка Паланка, (укупно 579 km2), биће
урађене следеће тематске карте: инжењерскогеолошке карте са
картом рејонизације у размери 1:25.000, хидрогеолошке карте у
размери 1:25.000, карте минералних сировина у размери 1:50.000,
екогеолошке карте у размери 1:50.000. Пројекат ће се реализовати
кроз апликацију ГеолИСС.
IV. ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ
У оквиру ових активности током 2016. године поред уноса
података основних геолошких истраживања по овом програму,
наставиће се унос и ажурирање података о резултатима ранијих
основних геолошких истраживања на територији АП Војводине.
За ове намене користи се иста апликација која је развијена за потребе Министарства, а од података се уносе: назив документа, регистарски број и тип документа, место и година израде, општина
и округ, назив листа, сигнатура и размера, тип истраживања, сигнатура дисциплине, локалност и хронолошки број, извођач радова, аутор, фонд место архивирања, датум записа, као и резултати
истраживања који ће бити садржани у резимеу (апстракту) са подацима из сваког појединачног Извештаја, Елабората или Студије
о резултатима Основних геолошких истраживања.
Предвиђено је да се током 2016. године настави унос основних података (уз кратак резиме) о свим извршеним геолошким
истраживањима којима располаже фонд стручне документације
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОГРАМА
Финансијска средства за спровођење овог програма обезбеђена
су Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени Гласник РС”, број 103/15), раздео 45. Геолошки завод Србије.
VI. И
 ЗВОЂЕЊЕ И НАДЗОР OСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ
ИСТРАЖИВАЊА
Извођење основних геолошких истраживања обавља Геолошки завод Србије у складу са члановима 14 - 19. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени Гласник РС”, број
101/15).
Надзор над извођењем Основних геолошких истраживања на
територији АП Војводине по овом Програму, сходно члану 14.
став 6. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени Гласник РС”, број 101/15), врши надлежно Министарство.
VII. ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Завршетак реализације Програма геолошких истражних радова за 2016. годину планиран је за 31. децембар 2016. године.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
Број: 115-310-77/2016-02
Датум: 28.03.2016. године

Покрајински секретар
мр Ненад Станковић, дипл.инж.ел., с.р.
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333.
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 2016. годину („Службени лист АПВ”, број: 54/15),
Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине доноси:
ПРАВИЛНИК
О
ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ЕНЕРГЕТСКИ
ОДРЖИВИХ ФАРМИ МЛЕЧНИХ КРАВА
број: 115-401-1749/2016-01 од 28.марта 2016. 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 реализације пројеката
енергетски одрживих фарми млечних крава за физичка лица – носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава, регистрованих за узгој говеда и производњу млека, са седиштем на територији 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, у објектима регистрованим за узгој говеда и производњу млека, у сврху припреме топле
потрошне воде коришћењем соларне енергије у комбинацији са
системом за рекуперацију топлоте, са циљем:
1. адаптације постојећег система за загревање топле потрошне воде, односно хлађење млека (који као енергент за добијање
топлотне енергије користи фосилно гориво или електричну енергију) набавком и монтажом система за рекуперацију топлоте (који
чине резервоар за воду, измењивач топлоте повезан на део система
за хлађење млека, циркулациона пумпа и пратећа мерно регулациона опрема) и система са соларним термалним колекторима и
пратећом инсталацијом (цевоводи, арматура, циркулациона пумпа,
експанзиони суд и остала пратећа машинска и електро опрема).
2. реконструкције постојећег система за грејање топле потрошне воде, односно хлађења млека, додавањем система за рекуперацију топлоте и система са соларним колекторима, како би се
омогућило алтернативно и јефтиније загревање топле потрошне
воде.
У цену постројења наведених под тачкама 1. и 2. овог члана,
улазе машинскии неопходни пратећи електро радови.
Средства која се додељују не могу се користити за:
1.

све врсте грађевинских радова;
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2. куповину половне опреме и материјала;
3. порезe, укључујући и порез на додату вредност;
4. царинске, увозне и остале врсте административних такси;
Циљеви пројеката
Члан 3.
Бесповратна подстицајна средства која се додељују ће се користити за суфинансирање реализације пројеката коришћења
система за рекуперацију топлоте и система са соларним
колекторима у сврху припреме топле потрошне воде за потребе
производње и одржавања на фармама млечних крава из члана 1.
овог Правилника, са циљем:
• подршке руралном развоју, кроз повећање енергетске самосталности, смањење потрошње енергије на фармама а тиме и
трошкова који све више оптерећују примарну сточарску производњу;
• унапређење и осавремењивање пољопривредне производње кроз: ревитализацију постојећих система за загревање на
фармама и боље примене расположивих технологија у сточарској производњи;
• повећање конкурентности пољопривредних производа,
кроз смањење трошкова производње-услед смањењатрошкова
потрошње енергије по јединици производа;
• побољшање енергетске ефикасности кроз смањење потрошње енергије за исти обим и квалитет производње или повећање обима и квалитета производње;
• смањења емисије штетних гасова у околину;
• сигурнијег снабдевања енергијом;
• афирмације коришћења обновљивих извора енергије.
Конкурс за доделу средстава
Члан 4.
Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу конкурса. Целокупни текст конкурса се објављује у ''Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине'' и на интернет страници
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине http://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:
1. укупна висина средстава која се додељује по Конкурсу;
2.	максимални износ средстава који се додељује за реализацију пројекта;
3. намена средстава;
4. циљеви пројеката;
5.	услови за учешће на Конкурсу и документација која се подноси уз пријаву;
6. број пројеката са којим може један субјекат да конкурише;
7. рок за пријаву на Конкурс;
8. начин аплицирања;
9. поступак одлучивања по Конкурсу;
10.	закључивање уговора са корисницима којима су додељена
средства у складу са одлуком; 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 регистровани за
узгој говеда и производњу млека, са седиштем на територији
Аутономне покрајине Војводине.
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Документација која се подноси на конкурс1 :

Члан 6.

1. Попуњена, потписанаи печатом оверена пријава за учешће
на конкурсу (преузима се са сајта Секретаријата, www.psemr.
vojvodina.gov.rs);
2. Доказ о регистрацији (оригинални извод из регистра
пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор – не
старији од 30 дана);
3. 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);
4. Фотокопија картона депонованих потписа
5. Потврду о броју грла (животиња) за одговарајућу
категорију, издата од стране надлежне ветеринарске службе;
6. Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне Пореске управе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,
не старији од 30 дана од дана објављивања конкурса;
7. Потврду о измиреним накнадама за одводњавање/
наводњавање, не старији од 30 дана од дана објављивања
конкурса;
8. Доказ о власништву објеката - помоћног објекта, односно
уколико није власник објеката, мора имати оверен уговор о
закупу истих, који обухвата период од минимално 12 година од
момента објављивања конурса;
9. Идејни машински и пратећи електро пројекат соларног
постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са
системом за рекуперацију топлотеили оверена копија истих, у
складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи;
10. Кратак извод из студије оправданости или техноекономске анализе урађене од стране лиценциране фирме
ради оправданости улагања у пројекат (може се доставити као
самостални документ или у саставу идејног пројекта);
11. 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);
12. 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);
13. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајинског
секретаријата за енергетику и минералне сировине у последње
3 године (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
14. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на
сајту Секретаријата):
а) д
 а су, уз средства добијена по овом Конкурсу,
обезбеђенапреостала
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.

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.

15. 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.

Поступање сапријавама 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)
• 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.

1

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

Приликом доношења одлуке о додели средстава крајњим
корисницима, врши се бодовање пристиглих пријава, уз
примену следећих критеријума:
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Специфична вредност инвестиције изражена у дин/kW топлоте добијенерекуперацијом и соларним колекторима
Специфична вредност ≤ 120.000,00 дин/kW
10 бодова
120.000,00< Специфична вредност ≤160.000,00 дин/kW
8 бодова
160.000,00< Специфична вредност ≤200.000,00 дин/kW
6 бодова
200.000,00< Специфична вредност ≤240.000,00 дин/kW
4 бода
Специфична вредност >240.000,00 дин/kW
Пријаве се неће разматрати
Финансијска способност субјекта – учешће сопствених средстава
Учешће ≥ 50%
20 бодова
40% ≤ Учешће < 50%
15 бодова
30% ≤ Учешће < 40%
10 бодова
20% ≤ Учешће < 30%
5 бода
Учешће < 20%
Пријаве се неће разматрати
Висина тражених средстава од Секретаријата по конкурсу (без ПДВ-а)
Тражена средства ≤ 600.000,00 дин.
10 бодова
600.000,00 < Тражена средства ≤ 800.000,00 дин.
8 бодова
800.000,00 < Тражена средства ≤1.000.000,00 дин.
4 бода
Тражена средства > 1.000.000,00 дин.
Пријаве се неће разматрати
Технички квалитет соларних колектора
Гарантни период ≥ 10 година
10 бодова
7 ≤ Гарантни период <10 година
8 бодова
5 ≤ Гарантни период <7 година
6 бодова
Гарантни период < 5 година
Пријаве се неће разматрати
Период отплате инвестиције
Период отплате < 4 године
10 бодова
4 ≤ Период отплате < 7 година
8 бодова
7 ≤ Период отплате < 10 година
6 бодова
10 ≤ Период отплате < 12 година
4 бода
Период отплате ≥ 12 година
Пријаве се неће разматрати
Број грла на мужи
5 ≤ Број грла ≤ 50
6 бодова
50 < Број грла ≤ 100
4 бода
100 < Број грла ≤ 200
2 бода
200 < Број грла < 5
Пријаве се неће разматрати
Пројектована уштеда топлотне/електричне енергије за припрему топле потрошне воде изражена у %на годишњем нивоу
Уштеда > 55%
10 бодова
45% < Уштеда ≤ 55%
8 бодова
35% < Уштеда ≤ 45%
6 бодова
20% ≤ Уштеда ≤ 35%
4 бода
Уштеда <20%
Пријаве се неће разматрати
Досадашње коришћење средстава из буџетаПокрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировинеу последње 3 године
(2012.-2014. године)
Нису коришћена средства
10 бодова
Коришћена средства ≤ 5.000.000,00 дин.
8 бодова
Коришћена средства >5.000.000,00 дин.
5 бодова
Степен развијености јединице локалне самоуправе2
IV група: чији је степен развијености ЈЛС испод 60% републичког просека
10 бодова
III група: чији је степен развијености ЈЛС у распону од 60% до 80% републичког про8 бодова
сека
II група: чији је степен развијености ЈЛС у распону од 80% до 100% републичког про6 бодова
сека
I група: чији је степен развијености ЈЛС је изнад републичког просека
Секретаријат задржава право да наведене податке у Пријави
подносиоца провери на лицу места.
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.

4 бода

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
2
Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и
јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Сл. Гласник РС”,
бр. 104/2014)
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• остали елементи од значаја за реализацију уговорених активности
Праћење извршавања уговора
Члан 11.
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.
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
банака, 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.
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.
Покрајински секретар
мр Ненад Станковић дипл.инж.ел.

334.
На основу чл. 24. и 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 2016. годину ("Службени лист АПВ", број: 54/2015), и члана 4. Правилника о додели
бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката енергетски одрживих фарми млечних крава,
број: 115-401-1749/2016-01 од 28.марта 2016. године (у даљем
тексту: Правилник),
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад Дана: 30. марта 2016.
године р а с п и с у ј е
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JAВНИ КОНКУРС
ЗА
ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ЕНЕРГЕТСКИ
ОДРЖИВИХ ФАРМИ МЛЕЧНИХ КРАВА
Средства за суфинансирање реализације пројеката енергетски
одрживих фарми млечних крава, планирана су Финансијским
планом Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за 2016. годину, Пројекат 4015 Енергетски одрживе
фарме, конто 454-субвенције приватним предузећима, економска
класификација 4542-капиталне субвенције приватним предузећима.
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/
као и у једном од дневних гласила које се дистрибуира на целој
територији Аутономне Покрајине Војводине. (у даљем тексту:
Конкурс).
I Право учешћа на конкурсу и намене за које се могу користити
средства
Право учешћа на конкурсу имају физичка лица - носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава регистровани за узгој
говеда и производњу млека, са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине у циљу реализације пројеката енергетски
одрживих фарми млечних крава.
Бесповратна подстицајна средства која се додељују користиће
се за суфинансирање реализације пројеката, у објектима регистрованим за узгој говеда и производњу млека, у сврху припреме
топле потрошне воде коришћењем соларне енергије у комбинацији са системом за рекуперацију топлоте, са циљем:
1. адаптације постојећег система за загревање топле потрошне воде, односно хлађење млека (који као енергент за добијање
топлотне енергије користи фосилно гориво или електричну енергију) набавком и монтажом система за рекуперацију топлоте (који
чине резервоар за воду, измењивач топлоте повезан на део система за хлађење млека, циркулациона пумпа и пратећа мерно регулациона опрема) и система са соларним термалним колекторима
и пратећом инсталацијом (цевоводи, арматура, циркулациона
пумпа, експанзиони суд и остала пратећа машинска и електро опрема).
2. реконструкције постојећег система за грејање топле потрошне воде, односно хлађења млека, додавањем система за рекуперацију топлоте и система са соларним колекторима, како би се
омогућило алтернативно и јефтиније загревање топле потрошне
воде.
У цену постројења наведених под тачкама 1. и 2. овог члана,
улазе машинскии неопходни пратећи електро радови.
Средства која се додељују не могу се користити за:
1.
2.
3.
4.

све врсте грађевинских радова;
куповину половне опреме и материјала;
порезe, укључујући и порез на додату вредност;
царинске, увозне и остале врсте административних такси;
II Циљеви пројекта

Бесповратна подстицајна средства која се додељују ће се користити за суфинансирање реализације пројеката коришћења система за рекуперацију топлоте и система са соларним колекторима
у сврху припреме топле потрошне воде за потребе производње и
одржавања на фармама млечних крава из члана 1. овог Правилника, са циљем:
•	подршке руралном развоју, кроз повећање енергетске самосталности, смањење потрошње енергије на фармама а тиме
и трошкова који све више оптерећују примарну сточарску
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производњу;
•	унапређење и осавремењивање пољопривредне производње
кроз: ревитализацију постојећих система за загревање на
фармама и боље примене расположивих технологија у сточарској производњи;
•	повећање конкурентности пољопривредних производа, кроз
смањење трошкова производње-услед смањењатрошкова
потрошње енергије по јединици производа;
•	побољшање енергетске ефикасности кроз смањење потрошње енергије за исти обим и квалитет производње или повећање обима и квалитета производње;
• смањења емисије штетних гасова у околину;
• сигурнијег снабдевања енергијом;
• афирмације коришћења обновљивих извора енергије.
III Услови конкурса
1.	Укупан износ за расподелу средстава је 25.000.000,00 динара
(словима: двадесеттпетмилионадинара и 00/100);
2.	Максимални износ средстава који се додељује по једном
пројекту је до 1.000.000,00 динара;
3.	Право учешћа на конкурсу имају физичка лица - носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са седиштем на
територији Аутономне покрајине Војводине; - регистровани
за узгој говеда и производњу млека,
4.	Подносилац захтева може да конкурише само са једним
пројектом;
5. Рок за подношење пријаве је 20. април 2016. године.
6.	Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним
могућностима буџета АП Војводине за 2016. годину
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:
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
Булевар Михајла Пупина број 16
21000 Нови Сад
Документација која се подноси на конкурс :
1. Попуњена, потписанаи печатом оверена пријава за учешће
на конкурсу (преузима се са сајта Секретаријата, www.psemr.
vojvodina.gov.rs);
2. Доказ о регистрацији (оригинални извод из регистра
пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор – не
старији од 30 дана);
3. 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);
4. Фотокопија картона депонованих потписа
5. Потврду о броју грла (животиња) за одговарајућу категорију, издата од стране надлежне ветеринарске службе;
6. Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне Пореске управе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не
старији од 30 дана од дана објављивања конкурса;
7. Потврду о измиреним накнадама за одводњавање/наводњавање, не старији од 30 дана од дана објављивања конкурса;
8. Доказ о власништву објеката - помоћног објекта, односно
уколико није власник објеката, мора имати оверен уговор о закупу истих, који обухвата период од минимално 12 година од момента објављивања конурса;
9. Идејни машински и пратећи електро пројекат соларног
постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са
системом за рекуперацију топлотеили оверена копија истих, у
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складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи;
10. Кратак извод из студије оправданости или техно-економске анализе урађене од стране лиценциране фирме ради оправданости улагања у пројекат (може се доставити као самостални
документ или у саставу идејног пројекта);
11. 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);
12. 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);
13. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајинског
секретаријата за енергетику и минералне сировине у последње 3
године (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
14. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на
сајту Секретаријата):
а) да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обезбеђенапреостала 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.
15. 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.
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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.
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.
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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
Покрајински секретар
мр Ненад Станковић, дипл.инж.ел.с.р.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
323. Решење о разрешењу дужности помоћника директора
Управе за заједничке послове покрајинских органа;
324. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву
број: 401-1650/2016-2;
325. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
број: 401-746/2016-26;
326. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
број: 401-746/2016-22;
327. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
број: 401-746/2016-20;
328. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
број: 401-746/2016-16;
329. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута Завода за културу Војводине;
330. Решење о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места Установе – Центар за привредно – технолошки
развој Војводине.
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620

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
331. Решење о одобравању за издавање и употребу превода
уџбеничког комплета за наставни предмет Свет око
нас.

620

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
332. Годишњи програм основних геолошких истраживања
на територији АП Војводине за 2016. годину;
333. Правилник о додели бесповратних подстицајних
средстава за суфинансирање реализације пројеката
енергетски одрживих фарми млечних крава;
334. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних
средстава за суфинансирање реализације пројеката
енергетски одрживих фарми млечних крава.
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