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OPШTI DEO
388.

Намене за које се могу користити средства

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 др.одлука, 37/16 и 29/17), у вези са Законом о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др.закон,
41/09, 112/15 и 80/17), Покрајинском скупштинском одлуком
о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији АП Војводине у 2018. години („Службени лист АПВ“, бр. 57/17 и 3/18-испр) а у вези са Пословником о
раду донетим 20.02.2018. године и изменама и допунама Пословника о раду Комисија за израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаних у покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство донетим 21.03.2018.
године, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство доноси
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ПУТЕМ КОНКУРСА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА
НА УРЕЂЕЊУ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ
У ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником за доделу подстицајних средстава путем конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији
одводњавања пољопривредног земљишта у 2018 години (у даљем
тексту: Правилник) прописује се висина, намена и начин доделе
средстава, право учешћа на конкурсу и документација која се подноси на конкурс, поступак с неблаговременим и некомплетним
пријавама, разматрање пријава и одлучивање о додели средстава,
критеријуми и бодовање за доделу средства, уговор о реализацији активности, реализација уговорених обавеза, авансна уплата средстава и плаћање изведених радова, праћење реализације
уговора, завршне одредбе и друга питања значајна за реализацију
тачке II подтачка 2.7. Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018 години (у даљем тексту: Програм), који је саставни део Покрајинске
скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018
години (,,Службени лист АПВ”, број 57/17 и 3/18-испр).
Програм из става 1. овог члана донела је Скупштина Аутономне
покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат),
задужен је за његову реализацију.

Члан 2.
Путем конкурса, средства се додељују за реализацију радова
на уређењу отворене каналске мреже (канали, пропусти, уставе,
црпне станице са пратећим електро-машинском опремом и други
објекти са потребним елементима на каналској мрежи) у функцији одводњавања пољопривредног земљишта.
Конкурс је отворен закључно са 30.04.2018. године.
Висина и начин доделе средстава
Члан 3.
Укупан износ бесповратних средстава, који се додељује по
овом конкурсу, јесте 105.000.000,00 динара.
Укупан износ бесповратних средстава који се додељују по једној пријави јесте до 10.000.000,00 динара.
Средства се као бесповратна додељују корисницима до 30% од
укупно прихватљивих трошкова без ПДВ-а, а преостали износ
обезбеђују једнице локалне самоуправе.
Средства се додељују на основу конкурса који се објављује у
дневном листу „Дневник“, на интернет страници секретаријата и
у „Службеном листу АП Војводине“.
Корисник средстава
Члан 4.
Корисник средстава је ЈВП „Воде Војводине“.
Подносиоци пријава по конкурсу су јединице локалних самоуправа (градови и општине) с територије АП Војводине.
Услови за учешће на конкурсу
Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу су:
• У целости извршена авансна уплата на рачун ЈВП „Воде
Војводине“ по уговору закљученoм на бази конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2017. години
• Сагласност ЈВП „Воде Војводине“, на предлог радова.
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Потребна документација којом се доказује испуњеност услова
за учешће на конкурсу
Члан 6.
1. пријава на конкурс (образац пријаве доступан је у електронском облику на веб-сајту Секретаријата: www.psp.
vojvodina.gov.rs);
2. акт – који је потписао градоначелник, односно председник општине – о приступању уређењу каналске мреже у
функцији одводњавања пољопривредног земљишта, донет
у току 2018. године, у коме је опредељен износ сопствених средстава која ће јединица локалне самоуправе обезбедити за реализацију радова на уређењу каналске мреже
у функцији одводњавања пољопривредног земљишта;
3. сагласност ЈВП „Воде Војводине” на предлог радова који
је доставила јединица локалне самоуправе;
4. елаборат за учешће на конкурсу за уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта
са свим потребним елементима. Елаборат треба да садржи : укупну дужину каналске мреже којом управља ЈВП
„Воде Војводине” на територији локалне самоуправе, ситуациони план с каналима којe уређују, табеларни преглед
катастарских општина за које се планирају радови с дужинама канала који се уређују по катастарским општинама и
вредностима радова с ПДВ-ом и без ПДВ-а по катастарским општинама, предмер и предрачун радова са урачунатим ПДВ-ом и без ПДВ-а. Елаборат израђује ЈВП „Воде
Војводине” на основу предлога радова за суфинансирање
који је доставила јединица локалне самоуправе;
5. изводи стања на рачуну јединице локалне самоуправе, као
доказ да је у целости извршена авансна уплата на рачун
ЈВП „Воде Војводине” по уговору закљученом на бази
Конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у
2017. години
Ред.Бр.

Члан 7.
Поднете пријаве разматра комисија која је образована у складу
с Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника
и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство донетим
20.02.2018. године и изменама и допунама Пословника о раду донетим 21.03.2018. године (у даљем тексту: Комисија).
Разматрање пријава, бодовање и критеријуми
Члан 8.
Поднете пријаве, Комисија евидентира по редоследу пристизања.
Уколико нека од поднетих пријава има недостатке , односно
није разумљива или није потпуна, подносилац ће бити позван да
допуни документацију у року од пет (5) дана од дана пријема захтева за допуну документације, с тим што задржава редни број по
основу пристизања до достављања тражене документације.
Уколико у предвиђеном року подносилац не допуни доментацију, пријава ће бити одбачена.
Комисија неће разматрати пријаве поднете од лица која немају
право да учествују на конкурсу, пријаве поднете након истека
рока прописаног Конкурсом, нити пријаве поднете за инвестиције које нису предмет конкурса.
Критеријуми за оцену пријава
Члан 9.

Критеријуми

Максимум бодова

Степен обезбеђености властитих средстава
1.

70%

5

71–75%

10

76–80%

15

Преко 80%

20

Проценат реализације уговорених обавеза на дан објављивања овог конкурса по
уговорима о реализацији радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољ.земљишта закљученим у 2017. години
2.

0-24,99%

0

25,00-49,99%

5

50,00-74,99%

10

75,00-100,00%

15

Број насељених места на територији локалне самоуправе
3.

4.

≤3

5

4-5

10

≥6

15

Захтеви који се односе само на седиште града или општине

5

Захтеви који се односе на општине које немају насељена места

10

Захтеви који се односе на насеље које се претежно бави пољопривредом

15

Степен развијености општине по Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, број 104/2014)
5.

˃ 100%

5

81–100%

10

61-80%

15

˂ 60%

20

Уговори се неће закључивати са подносиоцима пријаве који су остварили мање од 23 бода.
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Записник, предлог одлуке и одлука
Члан 10.
Комисија о свом раду води записник у који се уносе сви релевантни подаци о раду Комисије (ко је присутан, разлог одсутности,
различита мишљења поводом испуњености услова из пријава), а
обавезно се наводе укупан број поднетих пријава с приказом тражених средстава, прихватљиве пријаве с приказом бодова и износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости (нпр. пријаве које су непотпуне или неразумљиве, мањак
бодова, мањак средстава с приказом тражених износа и бодова у
случају када их је могуће избодовати),и пријаве послате на допуну.
Саставни део записника jeсте и предлог одлуке у којој се утврђују појединачни износи средстава по подносиоцу пријаве ком
су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријаве
којима средства нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања (нпр. пријаве које нису разумљиве или су непотпуне,
недостатак бодова, недостатак средстава с приказом тражених
износа и бодова у случају када их је могуће избодовати).
Записник о раду с предлогом одлуке потписују сви присутни
чланови Комисије.
Записник с предлогом одлуке и одлука доносе се најкасније
у року од седам дана од дана пријема последње благовремене
пријаве и протека рока за подношење допуна.
У случају да члан неће да потпише записник, у њега се уноси
белешка о томе и потписује је члан Комисије који неће да потпише записник.
Одлука се објављује на сајту Секретаријата.
Одлуку доноси покрајински секретар. Одлуку парафирају чланови Комисије који су били присутни приликом одлучивања.
Појединачна решења
Члан 11.
На основу одлуке, Комисија сачињава решење са образложењем и поуком о правном средству за подносиоце пријава
којима су пријаве одбијене/одбачене или нису у потпуности прихваћене пријаве на основу предлога одлуке из члана 10. став 2.
овог правилника, а секретар то решење доноси.
Право приговора
Члан 12.
Поред наведених лица из члана 11. овог правилника, право приговора има и сваки незадовољни подносилац пријаве којем су одобрена средстава на основу одлуке објављене на сајту Секретаријата.
Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3) дана
од достављања појединачног решења, односно најкасније у року од
седам (7) дана од дана објављивања одлуке на сајту Секретаријата.
Покрајински секретар одлучује о приговору у року од седам (7)
радних дана од дана пријема приговора.
Приговор секретар може да одбаци као неблаговремен, недозвољен, као приговор који је поднело неовлашћено лице, може да га
усвоји у потпуности или делимично или да га одбије као неоснован.
О приговору одлучује се решењем.
Коначна одлука
Члан 13.
Коначну одлуку доноси покрајински секретар, на основу донетих решења по основу евентуалних приговора, која се објављује
на сајту Секретаријата.
Уговор о додели средстава
Члан 14.
Права и обавезе између Секретаријата, јединица локалне самоуправе и ЈВП „Воде Војводине“ регулишу се Тројним уговором.
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Време закључења уговора јесте најкасније десет (10) дана од
дана доношења коначне одлуке о додели средстава.
Обавезни елементи Тројног уговора јесу:
-- износ опредељених средстава;
-- намена за коју се опредељују средства;
-- рок за реализацију уговорених радова по Тројном уговору
је 31.10.2018. године, а ЈВП „Воде Војводине су дужне да
одмах по закључењу Тројног уговора а најкасније у року од
10 дана покрену поступак јавне набавке за избор извођача
радова у складу са Законом о јавним набавкама и да након
спроведеног поступка са извођачем радова закључе уговор.
-- обавезност примене закона о јавним набавкама / искључење
обавезности спровођења поступка јавних набавки
-- права и обавезе секретаријата, јединица локалне самоуправе
и ЈВП „Воде Војводине“;
-- начин исплате средстава
-- правдање обезбеђених средстава;
-- надлежност праћења реализације уговора
-- остали елементи значајни за реализацију уговорених активности;
Члан 15.
Уговорне стране сагласне су да ЈВП „Воде Војводине”, у складу
са законом о јавним набавкама, одаберу извођаче радова и са њим
закључе уговор за реализацију радова на уређењу каналске мреже
која је у функцији одводњавања пољопривредног земљишта.
Одлуку о покретању јавне набавке ЈВП „Воде Војводине“ доставиће свим уговорним странама.
Одмах након закључења уговора са извођачем радова, ЈВП
„Воде Војводине” доставиће и свим уговорним странама:
-- уговор са извођачем радова;
-- акт којим је одређен надзорни орган за реализацију уговорених радова.
Члан 16.
Записником потписаним и овереним од стране ЈВП „Воде
Војводине“ и ангажованог извођача радова констатоваће се
увођење извођача радова у посао.
Датум увођења извођача у посао записнички ће констатовати
ЈВП „Воде Војводине“ и ангажовани извођач радова након уплате
целокупног или делимичног аванса извођачу радова.
Плаћања на име извршених радова, извођачима радова обавља
ЈВП „Воде Војводине”, у складу с роковима дефинисаним уговором.
Плаћање се врши прво из средстава која, као своје учешће,
обезбеђују јединице локалне самоуправе, а након тога – из средстава која, као учешће, обезбеђује Секретаријат.
Члан 17.
Радове које обавља извођач радова надзираће ЈВП „Воде Војводине” и о томе ће достављати извештаје надлежној служби секретаријата за потребе праћења и контроле уговорних обавеза.
Члан 18.
Уговор потписује покрајински секретар или лице које он
овласти за потписивање, а парафирају га вршилац дужности
подсекретара у Секретаријату, вршилац дужности помоћника
покрајинског секретара за правне и опште послове и планирање
и извршење буџета и агроекономику, начелник одељења за нормативно-правне, управно-правне и опште послове, начелник
одељења за планирање и извршење буџета и агроекономику, извршилац и вршилац дужности помоћника покрајинског секретара за област за коју је расписан конкурс.
Праћење реализације уговора
Члан 19.
Контролу реализације уговорених обавеза спроводи Сектор
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за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта и
Сектор за правне и економске послове.
У случају неизвршавања уговорене обавезе уговор ће се раскинути, а Корисник средстава у обавези је да изврши повраћај
средстава.
Завршне одредбе
Члан 20.

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ПУТЕМ КОНКУРСА ЗА УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
С ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА,
ОДНОСНО ПРИВОЂЕЊЕ НАМЕНИ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2018. ГОДИНИ

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”.
Дана 10.04.2018.

Покрајински секретар
мр Вук В. Радојевић, с.р.

389.

13. април 2018.

Члан 1.
У Правилнику о додели подстицајних средстава путем конкурса за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта,
односно привођења намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. године, објављеном у „Сл.листу
АПВ“ број 18/18, у члану 2. став 2. мења се и гласи:
„Конкурс је отворен закључно са 30.04.2018. године“.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 –
др. одлука, 37/16 и 29/17), у вези са Законом о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др.закон,
41/09, 112/15 и 80/17), Покрајинском скупштинском одлуком
о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији АП Војводине у 2018. години („Службени лист АПВ”, бр. 57/17 и 3/2018-испр.) и Пословником о раду
комисија за израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ПУТЕМ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
УРЕЂЕЊА АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2018. ГОДИНИ
Члан 1.
У Правилнику о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање атарских путева и отресишта на територији
АП Војводине у 2018. године, објављеном у „Сл.лист АПВ“ број
18/18, у члану 2. став 4. мења се и гласи:
„Конкурс је отворен закључно са 30.04.2018. године“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном објаве у „Сл.листу АПВ“.

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Сл.
листу АПВ“.
У Новом Саду, 14.03.2018.године
Покрајински секретар
мр Вук В Радојевић,с.р.

391.
На основу члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Aутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС”,
бр. 99/09 и 67/12 – Одлука УС), члана 77. и 78. Закона о култури
(„Сл. гласник РС’’, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и члана 16, 24.
став 2. и 34. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16 и 29/17), покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА
И ИЗДАТАКА УСТАНОВА КУЛТУРЕ
И ДРУГИХ СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ
КОЈЕ СВОЈИМ ПРОГРАМИМА
ПРЕВАЗИЛАЗЕ ЛОКАЛНИ ЗНАЧАЈ
И ТРАЈНИЈЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ
КУЛТУРНЕ ПОТРЕБЕ ГРАЂАНА
АУТОНОМНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.

У Новом Саду, 14.03.2018.године
Покрајински секретар
мр Вук В. Радојевић,с.р.

390.
На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 –
др. одлука, 37/16 и 29/17), у вези са Законом о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон,
41/09, 112/15 и 80/2017), Покрајинском скупштинском одлуком
о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији АП Војводине у 2018. години („Службени лист АПВ”, бр. 57/17 и 3/18 – испр.), а у вези с Пословником
о раду комисија за израду конкурса и правилника и поступање
по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

Овим Правилником ближе се уређује начин, мерила и критеријуми за суфинансирање текућих расхода и издатака установа
културе и других субјеката у култури регистрованих у Аутономној покрајини Војводини, који се не финансирају редовно из буџета АП Војводине(у даљем тексту: установе културе) које својим
програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају
културне потребе грађана у Аутономној покрајини Војводини (у
даљем тексту: АП Војводина).
Члан 2.
Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе
с верским заједницама (у даљем тексту: покрајински секретар)
посебним решењем, за сваку буџетску годину, утврђује списак
установа културе, чији ће се текући расходи и издаци суфинансирати из буџета АП Војводина са раздела Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама ( У даљем тексту: Секретаријат).
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Члан 3.

Висина средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе, на годишњем нивоу, не може премашити
износ од 45% од укупних текућих расхода и издатака установе
културе, чији се текући расходи и издаци суфинансирају.
Члан 4.
Установе културе из члана 1. овог правилника подносе Секретаријату захтев за суфинансирање текућих расхода и издатака и
достављају:
1. Програм рада за текућу годину усвојен од стране управног
одбора/скупштине установе, односно другог субјекта у
култури,
2. Финансијски план за текућу годину усвојен од стране
управног одбора/скупштине установе, односно другог
субјекта у култури,
3. Захтев за суфинансирање дела текућих расхода и издатака
за текућу годину са описом активности и утврђеном расподелом трошкова која се траже од Секретаријата,
4. Стратешки развојни план за пет година усвојен од стране управног одбора/скупштине установе односно другог
субјекта у култури и
5. Извештаје о петогодишњем раду, усвојен од стране управног одбора/скупштине установе односно другог субјекта у култури.
Члан 5.
Секретаријат суфинансира део текућих расхода и издатака установа културе из члана 1. овог правилника из буџета АП Војводине
уколико испуњавају најмање три од доле наведених критеријума:
1. својим програмима превазилазе простор својих локалних самоуправа и трајније задовољавају културне потребе
грађана у АП Војводини;
2. у својим фондовима и збиркама поседују грађу и друге
предмете (музејске експонате, уметничко-историјска дела,
архивску грађу, стару и ретку књигу, кинотечки материјал
и друго) који имају својство културног добра на основу Закона о културним добрима и по свом садржају и вредности
представљају јединствене фондове и збирке у АП Војводини и Републици Србији;
3. имају седиште у неразвијеним и слабије развијеним јединицама локалне самоуправе;
4. својом основном програмском делатношћу представљају
посебност, препознатљиву на културној мапи АП Војводине и Републике Србије;
5. у значајној мери доприносе афирмацији културног наслеђа и уметничког стваралаштва српског народа и националних мањина – националних заједница у АП Војводини,
обезбеђује очување њиховог културног идентитета и реализују пројекте којима се промовише мултикултуралност;
6. својим програмским садржајима и резултатима рада еви-
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дентно примењују савремене принципе, моделе и стандарде рада и тиме у значајној мери унапређују промоцију културног и уметничког стваралаштва, примењују савремене
технологије и дигитализацију културног наслеђа и стваралаштва и брину се о заштити и презентацији културног
наслеђа и очување нематеријалног наслеђа српског народа и националних мањина – националних заједница у АП
Војводини,
7. својим програмима квалитетно и у већој мери доприносе
промоцији и презентацији културе и уметности АП Војводине у земљи и иностранству, и
8. имају успостављену сарадњу и успешно реализоване
пројекте са сродним установама у земљи и иностранству.
Члан 6.
На основу достављене документације, утврђене овим Правилником, покрајински секретар доноси решење којим, за сваку
буџетску годину утврђује списак установа културе чији ће се текући расходи и издаци суфинансирати из буџета и износ средстава
за сваког корисника појединачно. Средства се одобравају у складу
са буџетом АП Војводине и финансијским планом Секретаријата.
Обавезу за доделу средстава Секретаријат преузима на основу
уговора о суфинансирању, у складу са законом. Овим уговором
ће бити регулисана међусобна права и обавезе уговорних страна.
Уговором одобрена средства подлежу контроли буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине у погледу примене закона
у области материјално–финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења средстава.
Члан 7.
Установе културе којима се на годишњем нивоу суфинансира
део текућих расхода и издатака, дужне су да, најкасније до 31. децембра текуће године доставе финансијски извештај и доказе о наменском кроишћењу средстава, оверен од стране одговорног лица.
Члан 8.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АП Војводине”.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање
текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката
у култури у АП Војводини које својим програмима превазилазе
локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана
АП Војводини („Сл. лист АП Војводине”, број 61/16).
Број: 137-451-2344/2018-06
Нови Сад, 10. април 2018. године

Покрајински секретар
Драгана Милошевић,с.р.

ПОСЕБНИ ДЕО
392.
На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП
Војводине”, број: 37/2014), а у вези с чланом 10. став 2 тачка 2.
Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” („Службени лист АП Војводине”, број:
53/2016), Покрајинска влада, на седници одржаној 13. априла
2018. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма
пословања ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, за 2018. годину, који

је донео Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине”, на 50. седници
одржаној 3. априла 2018. године, број: V-73/23.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-21/2018
Нови Сад, 13. април 2018. године
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић, с.р.
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393.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/17 и 17/18 – ребаланс) и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 13. априла 2018. 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 2018. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се
Разделу 06 Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице, Програм
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, Пројекат 4022 ОАСИС – Комплементарни туристички развој
Каштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као
међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система, функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, у
укупном износу од 2.186.800,00 динара (словима: два милиона сто
осамдесет шест хиљада осамсто динара и 00/100) и то на:
-- економској класификацији 422 Трошкови путовања –
51.460,00 динара, односно 4221 Трошкови службених путовања у земљи – 13.310,00 динара, 4222 Трошкови службених
путовања у иностранство – 18.150,00 динара и 4229 Остали
трошкови транспорта – 20.000,00 динара;
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-- економској класификацији 423 Услуге по уговору –
1.501.537,00 динара, односно 4234 Услуге информисања –
79.708,00 динара, 4235 Стручне услуге – 1.392.461,00 динара и 4237 Репрезентација – 29.368,00 динара;
-- економској класификацији 512 Машине и опрема –
633.803,00 динара, односно 5122 Административна опрема
– 633.803,00 динара, а због непланираних средстава на наведеним апропријацијама за реализацију намене из тачке 2.
овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се
укупно за 2.186.800,00 динара, а периодично право потрошње –
квота, увећава се у висини и по методологији, те по условима,
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за реализацију активности усмерених на унапређивање међуетничке толеранције међу младима „Камп без граница” у Кањижи у оквиру
пројекта ОАСИС – Комплементарни туристички развој Каштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-94/2018-8
Нови Сад, 13. април 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

OGLASNI DEO
394.
На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“,
брoj 57/2017 и 17/18-ребаланс) у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине
Војводине у 2018.години, („Службени лист АПВ“, број 57/2017 и
3/2018 испр.), у вези са Пословником о раду комисија за израду
конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним
у покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и
шумарство од 20.02.2018. године и изменама и допунама Пословника о раду од 21.03.2018. године, Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ
КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2018. ГОДИНИ
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Циљ конкурса јесте одржавање и подизање функционалности

каналске мреже за одводњавања пољопривредног земљишта на
виши ниво.
Предмет конкурса је уређење отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољоривредног земљишта, при чему се средства опредељују за радове на каналима, пропустима, уставама,
црпним станицама са пратећом електро-машинском опремом и
другим објектима на каналској мрежи.
2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА:
Укупан износ бесповратних средстава, који се додељује по
овом конкурсу, јесте 105.000.000,00 динара.
Максимални износ средстава по једној пријави, који одобрава
Секретаријат износи до 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Средства се као бесповратна додељују ЈВП „Воде Војводине“ у
обиму до 30% од укупне вредности радова без ПДВ-а од стране
Секретаријата, за радове на уређењу отворене каналске мреже у
функцији одводњавања пољопривредног земљишта, а преостали
износ обезбеђују јединице локалне самоуправе.
3. КОРИСНИК СРЕДСТАВА:
Корисник средстава је ЈВП „Воде Војводине“.
Подносиоци пријава на конкурс су јединице локалних самоуправа (градови и општине) с територије АП Војводине.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:
• У целости извршена авансна уплата на рачун ЈВП „Воде
Војводине“ по уговору закљученим на бази конкурса за реа-
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лизацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2017. Години
• Сагласност ЈВП „Воде Војводине“, на предлог радова.

са Законом о јавним набавкама за избор извођача радова и
да са изабраним извођачем закључе уговор о реализацији
послова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, као и да о томе достави
доказ даваоцу средстава – решење о образовању комисије
за јавну набавку и одлуку о покретању поступка јавне набавке;
4. Рок за реализацију уговорених радова је 31.10.2018. године.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА:
Конкурс је отворен закључно са 30.04.2018. године.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. пријава на конкурс (образац пријаве доступан је у електронском облику на веб-сајту Секретаријата: www.psp.
vojvodina.gov.rs);
2. акт – који је потписао градоначелник, односно председник општине – о приступању уређењу каналске мреже у
функцији одводњавања пољопривредног земљишта, донет
у току 2018. године, у коме је опредељен износ сопствених средстава која ће јединица локалне самоуправе обезбедити за реализацију радова на уређењу каналске мреже
у функцији одводњавања пољопривредног земљишта;
3. сагласност ЈВП „Воде Војводине” на предлог радова који
је доставила јединица локалне самоуправе;
4. елаборат за учешће на конкурсу за уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта
са свим потребним елементима. Елаборат треба да садржи : укупну дужину каналске мреже којом управља ЈВП
„Воде Војводине” на територији локалне самоуправе, ситуациони план с каналима које уређују, табеларни преглед
катастарских општина за које се планирају радови с сдужинама канала који се уређују по катастарским општинама и вредностима радова с ПДВ-ом и без ПДВ-а по катастарским општинама, предмер и предрачун радова са
урачунатим ПДВ-ом и без ПДВ-а. Елаборат израђује ЈВП
„Воде Војводине” на основу предлога радова за суфинансирање који је доставила јединица локалне самоуправе;
5. изводи стања на рачуну јединице локалне самоуправе, као
доказ да је у целости извршена авансна уплата на рачун
ЈВП „Воде Војводине” по уговору закљученом на бази
Конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у
2017. години
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Конкурсна документација се не враћа.
7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА:
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу с Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату
за пољопривреду, водопривреду и шумарство од 20.02.2018. године, и измена и допуна Пословника о раду од 21.03.2018. године,а
на основу ког је донет Правилник о додели подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП
Војводине у 2018. Години
8. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
Након доношења коначне одлуке о додели средстава, Секретаријат, јединице локалне самоуправе и ЈВП „Воде Војводине“ ће
закључити тројне уговоре о уређењу каналске мреже у функцији
одводњавања пољопривредног земљишта, најкасније у року од
десет (10) дана од дана донете Коначне одлуке о додели средстава.
9. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА:
1. средства по овом конкурсу додељују се бесповратно;
2. извод из општинског/градског буџета, којим се потврђује
износ сопственог учешћа – доставити најкасније 15 дана
од дана потписивања уговора; уколико нема наведена средства, непоходно је доставити изјаву надлежног органа потписану од овлашћеног лица о томе да ће иста обезбедити најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора;3.
Секретаријат, јединице локалне самоуправе и
ЈВП „Воде Војводине“ су сагласне да ЈВП “Воде Војводине”, одмах по закључењу тројних уговора а најкасније у
року од 10 дана, покрену поступак јавне набавке у складу

Број 19 - Страна 685

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:
Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то поштом, на адресу: „Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови
Сад” или лично – на писарници покрајинских органа управе у
згради Покрајинске владе (радним даном до 14 часова). Коверат
на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс – уређење
каналске мреже у функцији одводњавања”, а на полеђини коверте
– назив и адресу подносиоца пријаве.
КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/4874416.
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ:
Текст конкурса, образац пријаве на конкурс и Правилник за доделу подстицајних средстава путем конкурса за уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта
у 2018. Години, могу се преузети са сајта Секретаријата (www.psp.
vojvodina.gov.rs).

395.
На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”,
брoj 57/17), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопивредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине за
2018. годину („Службени лист АПВ”, брoj 57/17 и 3/18-испр.), у
вези с Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) објављује
ИЗМЕНУ КОНКУРСА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УРЕЂЕЊА АТАРСКИХ ПУТЕВА
И ОТРЕСИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2018. ГОДИНИ
Члан 1.
У конкурсу за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години, објављеном
10.03.2018.год., у дневном листу „Дневник“ и „Сл.лист АПВ“ број
18/18, тачка 5. став 1 . се мења и гласи:
Пријаве на конкурс подносе се закључно са 30.04.2018. године.
Члан 2.
У осталом делу конкурс остаје непромењен.
У Новом Саду, 14.03.2018. године

Покрајински секретар
мр Вук В. Радојевић,с.р.

396.
На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”,
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брoj 57/17), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, брoj 57/17 и 3/18-испр.), у вези с
Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника
и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у
даљем тексту: Секретаријат) објављује
ИЗМЕНУ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
С ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА,
ОДНОСНО ПРИВОЂЕЊЕ НАМЕНИ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2018. ГОДИНИ
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вођење намени пољопривредног земљишта на територији АП
Војводине у 2018. години, објављеном 10.03.2018.год., у дневном
листу „Дневник“ и „Сл.листу АПВ“ број 18/18, тачка 5. став 1 . се
мења и гласи:
Пријаве на конкурс подносе се закључно са 30.04.2018. године.
Члан 2.
У осталом делу конкурс остаје непромењен.
У Новом Саду, 14.03.2018. године

Покрајински секретар
мр Вук В Радојевић,с.р.

Члан 1.
У конкурсу за за доделу подстицајних средстава за уклањање
дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно при-

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

Редни број

Предмет

ОПШТИ ДЕО

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

388. Правилник за доделу подстицајних средстава путем
конкурса за реализацију радова на уређењу каналске
мреже у функцији одводњавања пољопривредног
земљишта на територији АП Војводине у 2018. години;
389. Правилник о измени Правилника о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање
уређења атарских путева и отресишта на територији
АП Војводине у 2018. години;
390. Правилник о измени Правилника о додели подстицајних средстава путем конкурса за уклањање дивљих
депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
391. Правилник о начину, критеријумима и мерилима за
суфинансирање текућих расхода и издатака установама културе и других субјеката у култури које својим
програмима превазилазе локални значај и трајније
задовољавају културне потребе грађана Аутономне
покрајине Војводине;
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Страна

392. Решење о давању сагласности на измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП «Воде Војводине»
за 2018. годину;
393. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице,
број: 401-94/2018-8;
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ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
394. Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији
одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години;
395. Измена конкурса за суфинансирање уређења атарских
путева и отресишта на територији АП Војводине у
2018. години;
396. Измена конкурса за доделу подстицајних средстава
за уклањање дивљих депонија с пољопривредног
земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018.
години.
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